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CURRICULUM VITAE
Jeg er en proaktiv, forandringsskabende og helhedsorienteret leder, der trives med og le-
verer resultater i rollen som chef. Jeg brænder for at sikre effektiv drift, fremme datadre-
vet styring og øge den strategiske udvikling.

I ledelsesarbejdet er jeg ordentlig, handlekraftig og på samme tid både mål- og samarbejdsorienteret, og kan do-
kumentere en høj resultatskabelse, kundetilfredshed og medarbejdertrivsel.  Jeg lægger stor vægt på at være
synlig og kommunikerende, og prioriterer at skabe relationer både opad, udad og nedad i organisationen. Jeg er
visionær og velformuleret i skrift og tale, og anerkender nødvendigheden af at formidle komplekse sammenhæn-
ge på en letlæselig og letforståelig måde, hvis et budskab skal træde klart frem.

Naturvidenskabelig baggrund indenfor miljø- og ressourceforvaltning og er med solid erfaring fra både den offent-
lige og den private sektor et centralt bindeled i samspillet mellem sektorerne. Hertil solid erfaring med idéudvik-
ling og projekt- og procesledelse som giver et stærkt og opdateret teoretisk såvel som fagligt afsæt for at  samar-
bejde og tænke på tværs, og går forrest i samarbejdet om at skabe bæredygtige og omkostningseffektive løsnin-
ger baseret på grundige analyser og involverende processer.

Jeg tager ansvar og skaber resultater sammen med andre, er god til mennesker, stærk i processer, kan læse
spillet og har politisk tæft. Jeg er en ildsjæl, der brænder for det, jeg foretager mig.

Fagligt resumé

• Solid erfaring med offentlig forvaltning og myndighed indenfor teknik og miljø, planlægning og byudvikling
hertil bosætning samt erhvervs-, turisme- og destinationsudvikling

• Politisk betjening samt politikformulering, strategiudvikling og -implementering herunder risk og stakehol-
der management

• Strategisk og faglig ledelse og udvikling af ledere og medarbejdere med forskellige fagligheder

• Borger- og interessentinddragelse og -dialog samt forhandling og konflikthåndtering

• Forandringsledelse og transformationsprocesser – organisatorisk såvel som kulturelt

• Økonomi og budget med fokus på sikker styring og effektiv proces- og ressourceoptimering

ERHVERVSERFARING
 Maj ’19 – Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet i Københavns Ejendomme og Indkøb

Reference: Direktør og Vicedirektør

Ansvar:  Politisk-, direktions- og ledelsesbetjening samt ansvarlig for MED- og AMR-samar-
bejdet. Håndtering og koordinering af politiker-, borgerhenvendelser og aktindsigter samt sager
til såvel politisk niveau som til organisationens tværgående kredse.

Hertil presse og kommunikation samt HR- og personaleforhold, herunder ledelses- og organi-
sationsudvikling, særlige jobordninger, rekruttering og indkøb.

Funktion: Sekretariatschef og bindeled mellem direktion og organisation. Budgetansvarlig og
personaleansvarlig for administrative og akademiske medarbejdere.

Resultater:
 KEID Strategi og Arbejdsprogram 2020
 Sikker drift, administration og økonomistyring
 Implementering af journaliseringssystem og projektejer for Aktivitetsbaseret Indretning
 Arbejdsgangsanalyser og -optimering

Mar ’18 – Maj ’19 BM Consult (egen virksomhed)
Rådgivning og konsulentydelser indenfor bæredygtig projekt- og ejendomsudvikling samt pleje 
og vedligehold af grønne arealer.

Resultater:
 Udvikling af forretningsplan og rådgivningskoncept
 Aktivering af netværk
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 Relationelt og opsøgende salg
 Interim Manager (centerchef) for kommunal Teknik & Miljø-forvaltning samt fagchef for

Plan, Byggesag og Miljø
- Akut genopretning af centerets daglige drift og betjening af politisk niveau
- Særligt fokus på medarbejdertrivsel og genskabe tillid til topledelse
- Faglig- og personaleledelse af ca. 180 medarbejdere og ledere
- Budgetansvarlig – drift ca. 171 mio.kr hhv. anlæg ca. 152 mio.kr
- Anlægsstyring og udbud af driftskontrakter, by- og projektudvikling, planstrategi

Aug ’16 – Mar ’18 Markeds- & Udviklingschef i Zeeland Business College (ZBC)
Reference: Administrerende direktør

Ansvar: Implementering af ny organisationsstruktur med fokus på øget markedsorientering og
etablering af projektorganisation samt øget interaktion mellem grunduddannelserne og kursus-
område. Hertil ansvarlig for kommunikation, markedsføring og rekruttering samt fastholdelse og
øget gennemførsel af elevforløb. Endelig ansvarlig for identifikation og udvikling af nye forret-
ningsområder herunder digitalisering og udvikling af Online-undervisning.

Funktion: Markeds- & Udviklingschef og del af den strategiske topledelse med primært fokus
på organisations- og lederudvikling samt at tegne organisationens ansigt udadtil. Hertil budge-
tansvarlig og personaleansvarlig for ca. 52 medarbejdere og ledere.
Resultater:

• Udmøntning af organisationstilpasning (ca. 12 %) som følge af faldende aktiviteter
• Succesfuld implementering af ny gennemgribende organisationsstruktur (forandrings-

ledelse), herunder etablering af projektkultur med fælles struktur og sprog
• Markant forbedret samarbejde med eksterne interessenter og øget intern markedso-

rientering herunder implementering af KAM-struktur
• 6 % øget elevgennemførsel og 5 % øget omsætning på kursus- og efteruddannelse
• Kursus- og Efteruddannelser – samling samt konceptudvikling og markedsføring
• Professionalisering af ledergruppe med øget koncernforståelse

Mar ’14 – Jun ’16 Chef for Center for Vækst og Plan i Slagelse Kommune
Reference: Borger- & Udviklingsdirektør/Direktion

Ansvar: Opgaveportefølje som i Udviklings- og Sygehussekretariatet (sep ’10 – mar ’14), yder-
ligere tillagt ansvar for kommunens planområde, landdistriktsudvikling og turisme samt et gene-
relt større og bredere strategisk sigte.

Hovedansvarlig for udvikling og udmøntning af kommunens større strategiske vækst- og udvik-
lingsinitiativer herunder byomdannelse og -fornyelse samt borgerinvolvering og samskabelse.
Ansvarlig for den regionale og nationale interessevaretagelse og lobbyisme i forhold til Greater
Copenhagen og Femern Bælt m.fl.

Funktion: Centerchef med politisk reference til økonomiudvalg foruden tre stående fagudvalg
samt tre § 17, stk. 4 ad hoc-udvalg. Hertil budgetansvarlig og personaleansvarlig for ca. 38
medarbejdere og ledere.
Resultater:

• Genetablering af en kuldsejlet og dysfunktionel planafdeling
• Arealudviklingsstrategi – strategisk udvikling af bolig- og erhvervsarealer
• Generisk vækstkoncept (Vækst i Balance), hertil politisk og organisatorisk forankring
• Byomdannelse – Campus Slagelse (uddannelse) og udvikling af Vækst- og Videnmiljø
• Byudvikling – boligområde (Tidselbjerg) med 300-400 bæredygtige boliger
• Byudvikling – Havet møder Byen (Realdania-projekt i Korsør)
• Fortætning af Slagelse Bymidte – Slagelse Bypark
• Samskabelse; Tættere på borgerne, Lokale Udviklingsplaner
• Forandringsledelse – Serviceorienteret Myndighed samt Én indgang for Erhvervslivet
• Etablering af hhv. turismesamarbejdet VisitVestsjælland og Slagelse Erhvervscenter
• Bosætning – ca. 8 % højere end omkringliggende kommuner

Sep ’10 – Mar ’14 Sekretariatsleder for Udviklings- og Sygehussekretariatet i Slagelse Kommune
Reference: Udviklingsdirektør/Direktion

Ansvar: Strategisk erhvervsudvikling, primært i forhold til sygehus- og sundhedsområdet, bl.a.
klyngedannelse indenfor sundheds- og psykiatriområdet, velfærdsinnovation med fokus på psy-
kiatri og mental sundhed samt pleje og omsorg samt understøtte de lokale virksomheders for-
beredelse på fremtidens muligheder.

Idé og projektudvikling, herunder fundraising og ekstern finansiering, bl.a. byudvikling og –om-
dannelse af område omkring Slagelse Station og omdannelse af udfaset sygehusområde til an-
den funktion i forbindelse med opførsel af nyt sygehusbyggeri

Funktion: Sekretariatsleder for tværgående stabsfunktion med særligt fokus på at identificere
og udvikle potentielle vækst- og udviklingsinitiativer der rækker ind over flere direktørområder
og i samarbejde med eksterne aktører. Hertil personaleledelse og økonomiansvarlig.
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Resultater:
• Én indgang for sygehusinvesteringer - af Region Sjælland fremhævet som forbilledligt
• Helhedsplan for Slagelse by – integration af sygehusbyggeri med øvrig by
• Forhandling og salg af sygehusareal til Region Sjælland
• Vellykket ekspropriationsproces for erstatningsboldbaner
• Udvikling af strategi for Slagelse som Uddannelsesby
• Etablering af Videnscenter for Psykosocial Rehabilitering

Jun ’08 – Aug ’10 Chefkonsulent i Slagelse Kommune

Dec ’07 – Jun ’08 Projektudvikler i Høje-Taastrup Kommune

Feb ’07 – Nov ’07 Konsulent/Projektleder i Ringsted Kommune

Jul ’05 – Jan ’07 Erhvervspolitisk konsulent i foreningssekretariatet ØØL

Mar ’04 – Jun ’05 Projektkoordinator i Sekretariat for projekt Spor i Landskabet, Landbrugsraadet

Uddannelse, efteruddannelse og særlige kurser
Sep ’19 Arbejdsmiljøuddannelse – Arbejdsmiljø København

Feb’ 16 – Feb ’17 Strategisk Byledelse for Fagchefer – Dansk Arkitektur Center (DAC)
1-årigt forløb for kommunale fagchefer, som sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget
global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer. Styrker forudsætninger for at
understøtte og implementere strategiske mål, sat af den politiske ledelse og direktion.

Maj ’11 – Mar ’15 Master i Offentlig Ledelse (MPG) – CBS, København
Et stærkt og opdateret teoretisk fundament til på strategisk såvel som operationelt niveau at
nytænke, lede og styre offentlige og private organisationer og virksomheder

Apr ’10 – Jun ’10 Performer – Out of the Box

Jun ’09 – Nov ’09 Projektledelse (Slagelse-modellen) – Implement

Jun ’08 – Nov ’08 Lokal og Regional Erhvervsudvikling – Syddansk Universitet

Mar ’08 Fundraising – Up Front Europe

Mar ’06 – Nov ’06 Projektledelse – DIEU (nu Mannaz)

Aug ’99 – Mar ’05 Cand.scient/Landscape Management
Cand.scient. fra KVL med speciale i planlægning giver en række naturvidenskabelige kompe-
tencer med fokus primært på langsigtet og helhedsorienteret planlægning vedrørende areal-
anvendelse, by- og landskabsudvikling samt natur- og miljøbeskyttelse.

Okt ’98 – Jun ’99 Skovpraktik (Åbenrå Statsskovdistrikt) (obligatorisk del af forstkandidatstudie)

Sep ’92 – Mar ’93 Sønderborg Idrætshøjskole (Lederuddannelse i fodbold)

Okt ’91 Udlært maskinsnedker og trædrejer

TILLIDSERHVERV
Aug ’13 – Medlem af skolebestyrelsen for Sorø Privatskole

Grundskole med 3 spor og knap 700 elever

Mar ’08 – Sekretær i bestyrelsen for Vedde Vandværk

Sep ’07 – jun ’10 Formand i forældrebestyrelsen for Naturbørnehuset i Munke Bjergby

Maj ’03 – Jul ’04 Initiativtager til og formand for foreningen af ”Fremtidens Landskabsforvaltere”

Maj ’00 – Maj ’05 Formand for E/F Pegasus, ejerforening på Østerbro

PERSONLIG & FRITID
• Gift med Trine og sammen har vi tre dejlige børn (12, 14 og 17 år)
• Udover at være sammen med familie og venner sætter jeg i min fritid pris på at bruge 

min krop og mit hoved til sport og praktiske projekter
• Stor passion for cykelsport, især mountainbike
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• Udenlandsrejser gerne med kulturelle (og/eller aktive) formål
• Litteratur, både skøn- og faglitteratur, hertil film og musik

Juli 2014 Salzkammergut Trophy, Østrig – deltog i og gennemførte verdens måske hårdeste én-dags 
mountainbikeløb (211 km / 7.049 hm) i de østrigske alper

Mar ’96 – Feb ’97 Motorcykel gennem Afrika – 11 måneder på motorcykel fra Århus til Cape Town, Sydafrika

Referencer
Oplyses efter aftale
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