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Resumé:
Jeg er 39 år, HD i informatik og økonomi, og har 7 års ledererfaring, heraf de sidste 4 år som økonomichef. Jeg har de
seneste 12 år arbejdet med økonomistyring.
Mine kernekompetencer er:
Strategisk finansiel ledelse
Personaleledelse
Økonomistyring – herunder finansiel og business controlling
Udvikling af processer og organisation
M&A (deltage i opkøb af virksomheder og efterfølgende sikre sammenlægning af økonomifunktioner)
Det er kendetegnende for mine resultater, at jeg er ambitiøs – både på virksomhedens og medarbejdernes vegne - og har
en passion for hele tiden at udvikle forretningen.
Min lederstil er involverende og delegerende. Jeg kommunikerer åbent og ærligt. Via engageret arbejde – også med
detaljerne - skaber jeg grundlaget for et godt overblik og de rigtige beslutninger.
Engelsk mestrer jeg som arbejdssprog og har erfaring fra skandinaviske koncerner inden for xxx branche.
Igennem de seneste 5 år har jeg 5 gange deltaget i opkøb eller sammenlægning af virksomheder og efterfølgende været
ansvarlig for sammenlægning/opbygning af økonomifunktioner.
Senest har været i forbindelse med sammenlægningen af xxx og xxxxx i efteråret 2009, hvor jeg var ansvarlig for
sammenlægningen af økonomifunktionerne. Dette arbejde afsluttedes december 2009, hvorefter mit ansættelsesforhold
ophørte efter eget valg. Jeg har mulighed for at tiltræde en ny stilling med kort varsel.

Ansættelsessteder:
2007- 2008 xxxxxxx A/S
Selskabet, som udvikler og sælger xydelser på x, blev pr. l.10.2009 fusioneret med xxxx A/S.
Selskabet havde på daværende tidspunkt ca. 500 ansatte og 1,5 mia. kr. i omsætning.
Økonomichef med reference til CFO og CEO
Medlem af finansafdelingens ledergruppe
Ansvar for finansafdeling med 40 medarbejdere, heraf 3 mellemledere med ansvar for:
Regnskab, løn samt debitorer
Finansiel og Business Controlling
Eksempler på resultater/ andre opgaver
Genopbygge afdeling for controlling med ansættelse af 6 nye medarbejdere
2 gange sammenlægning af finansfunktioner (2 fusioner på 12 måneder)
Deltage på bestyrelsesmøder – stedfortræder for CFO i en 5 måneder periode
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2000-2007 yyyyyy A/S
Selskabet, som udvikler og sælger xydelser på xxx og xxx, havde i år 2000 i alt 300 medarbejder og 300 mio. kr. i
omsætning. I år 2007 var der 1.800 medarbejdere og 5,8 mia. kr. i omsætning
2004-2007 xxxxx Danmark
Økonomichef med reference til CFO
Medlem af finansafdelingens ledergruppe
Ansvar for finansafdeling med 45 medarbejdere, heraf 5 mellemledere med ansvar for:
Regnskab, løn, debitorer og logistik
Finansiel og Business Controlling
Datawarehouse og customer intelligence
Price management samt Revenue Assurance
Eksempler på resultater/ andre opgaver:
Opbygning af fælles finansafdeling baseret på 2 fusioner
Deltagelse i implementering af SOX internt kontrol processer samt dokumentation heraf
Gennemført benchmark studier
Sikret deltagelse af finansfunktionen i tværorganisatorisk fora og beslutningsorganer
2001-2004 xxxxxx Group
Leder af Controlling funktion med reference til CFO
Medlem af finansafdelingens ledergruppe
Ansvar for Controlling med 5 medarbejdere med arbejdsområder bl.a. indenfor:
Finansiel og Business Controlling
Price management samt Revenue Assurance
Eksempler på resultater/ andre opgaver:
Indførelse af Revenue Assurance: proces og analyse funktion med sigte på optimering af
faktureringseffektivitet
Indførelse af produktprofitabilitetsmodeller
2000-2001 yyyy region
Business Controller med reference til CFO
Med opgaver inden for budgettering, forecasting, ledelsesrapportering, finansielle analyser. Indførelse af
Balanced Scorecard baseret rapportering, inkl. ugentlig KPI rapportering

1995-2000 zzzzz A/S
Selskabet producerer og sælge x samt x på Internettet. Selskabet havde i 2000 ca. 300 medarbejdere og en omsætning
på ca. 300 mio. kr.
Controller med opgaver inden for budgettering, opfølgning, forecasting, ledelsesrapportering, finansielle
analyser samt business cases.
Referencer:
Kan gives af tidligere leder og medarbejdere efter aftale.
Uddannelse:
1996-2000 HD Informatik og Økonomistyring, Copenhagen Business School
1987-1990 Matematisk / kemi student, xxxxby Gymnasium
Efteruddannelse:
2008 xxxx Global School of Finance,xby .School of Economics IFL.
2005 Corporate Finance Summer School, Copenhagen Business School
Privat
Jeg er gift med xxx, som arbejder som xxxxx Vi har to børn på 7 og 10 år. .I min fritid prioriterer jeg tid med
familie og venner i ind- og udland Jeg vedligeholder mit energiniveau med løbetræning ..
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Kompetenceoverblik:

Strategisk og finansiel ledelse
7 års erfaring som medlem af ledergrupper indenfor Finansafdelinger. Grupper med funktionsledere inden for
logistik, indkøb, jura, og med i alt op til 100 medarbejdere.
4 års erfaring som deltager på direktionsmøder som sparringspartner og deltagelse i udarbejdelse af op til 5
årige strategiplaner for hele virksomheden.
8 år som sparringspartner/ansvarlig for økonomiske godkendelse af udviklingsprojekter i forhold til marketing, salgs-, teknik- og udviklings-chefer.
Sparringspartner for bestyrelse, ledelse og funktionsansvarlige
Medvirke ved udarbejdelse af korte og langsigtede strategiprojekter
Strategiformulering og præsentation heraf
Fremlæggelse af regnskaber, budgetter og forecasts
Risk Management rapportering
Benchmarking
Sikre finansfunktionens deltagelse i tværorganisatorisk fora/beslutningsopgaver
Personaleledelse/forandringsledelse
7 års erfaring med op til 45 medarbejdere og 5 mellemledere. Erfaring med ledelse af medarbejdere med
forskellig kulturel baggrund
Sikre medarbejderes kompetencer udvikles og anvendes optimalt
Ansættelse af nye medarbejdere. Gennemførelse af afskedigelsesforløb
Forandringsledelse i forbindelse med sammenlægning/opbygning af økonomifunktioner
Afholde mellemleder-/medarbejdermøder – herunder afholdelse af indlæg på større informationsmøder i
forbindelse med fusioner/ indførelse af nye organisation
Regnskab
Udarbejde og sikre udarbejdelse af interne kvartals, måneds og årsregnskaber
Udarbejde eksterne selskabsregnskaber i samarbejde med revisor
Kendskab til IFRS
Sikre udarbejdelse og kvalitet i analyser til brancheorganisation/ regulerede myndigheder
Samarbejde med interne og eksterne revisorer
Økonomistyring (finansiel og business controlling)
Udarbejde budgetoplæg og sikre gennemførelse af budgetproces
Budgetopfølgning/finansiel controlling
Rapportering til ledelse og bestyrelse (på dansk og engelsk)
Sikre korrekt og rettidig bogføring, løn- samt faktura- /debitoradministration
Controlling på salg, omkostninger, projekter samt balance
Produkt- og forretningsudvikling
8 års erfaring med udvikling af produkter inden for xxxxydelser
Deltage i vurdering/prioritering i valg af produktsortiment herunder udvikling af nye produkter
Deltage i udarbejdelse af forretningskritiske investeringsoplæg på eksempelvis anskaffelse af
mobiltelefoni licens rettigheder
Analyse af finansielle effekter af produkt justeringstiltag
Udarbejde Activity Based Costing modeller for opfølgning på produkt profitabilitet
Datawarehouse og datamining
Indførelse af Balanced Scorecard baseret rapportering

3

Projektledelse
Solid erfaring som projektansvarlig/ ejer af projekter i forbindelse med udvikling af økonomistyringsprocesser
samt implementering af og sammenlægning af økonomifunktioner
Definere behov og interessenter
Udarbejde beslutningsoplæg
Sammensætte projektteams
Sikre samt drive processen og rapporteringen
Procesoptimering og -udvikling
Stabilisering og dokumentation af kritiske regnskabsprocesser
Optimering af debitor- og rykker-processer
Indførelse af ugentlig KPI rapportering.
Indførelse af kvartalsvis rullende forecasting i stedet for årlige budget-processer
Sammenlægning af finansfunktionerne til vel fungerende og dokumenterede processer
Optimering samt ny-design af budgetmodeller
Indførelse af revenue assurance (proces og analyse funktion med sigte på optimering af
faktureringseffektivitet)
M&A – opkøb/sammenlægning af virksomheder
Inden for de seneste 5 år har jeg 5 gange medvirket ved opkøb af virksomheder samt implementering af disse herunder opfølgning med finansiel performance samt synergi-realisering: Herudover har jeg flere gange
arbejdet med due diligence på købers side på forskellige cases
xxxs opkøb af xxxx Danmark
Sammenlægning af xxxxx og xxxxx
xxx opkøb af xxxxl Danmark
xxxx opkøb af xxxx2 Danmark
Sammenlægning af xxxxx og xxxxxxty
IT
ERP-systemer: Erfaring med flere migreringer: Oracle til Oracle, Oracle til Axapta og Navision til Oracle
Arbejdet med migreringer af billingsystemer (fra analyser til business case, beslutning, implementering og
efterfølgende optimeringer) inkl. interfaces til ERP systemer og processer
Sprog
Dansk, engelsk og italiensk flydende
Skandinavisk – forhandlingsvant
International erfaring
Arbejdet i norske og svensk ejet selskaber – således vant til at samarbejde med norske og svenske kolleger på
ledelses- og bestyrelsesniveau
Vant til at samarbejdet med medarbejdere/kolleger som kun taler engelsk
Har boet i Italien indtil jeg var 15 år..
Personlige egenskaber
Ambitiøs – på virksomhedens og medarbejdernes vegne
Udviklingsorienteret – drives af en passion for hele tiden at udvikle forretningen
Analytisk – også pragmatisk (beslutningsdygtig)
Gode kommunikationsevner - er involverende
Udadvendt
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