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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:
Siden barnsben har jeg været interesseret i samfundsforhold og politik og mener, at verden kommer mig ved. I
dag glæder det mig, at stadigt flere virksomheder oprigtigt udviser samfundsansvar gennem deres operationelle
aktiviteter. Som ingeniør har jeg fulgt IUGs arbejde gennem lang tid og ofte tænkt, at jeg gerne selv vil bidrage.
Jeg håber, min erfaring med organisationsudvikling, strategi, ledelse i multikulturelle organisationer samt med
internationale projekter og deres økonomi kan gøre gavn i IUGs bestyrelse. Og ikke mindst min erfaring med
frivilligt arbejde i IDA, en række kulturelle foreninger og indsamlinger for humanitære organisationer. IUGs
formål motiverer mig meget, og jeg vil være stolt over at repræsentere IUG nationalt og internationalt.
Tidligere bestyrelsesposter:
År
2010 – nu
2017 – nu
1995 – 1999

Virksomhedsnavn
IDA Lederforum Midtjylland, kasserer
IDA Østjylland Regionsråd, suppleant
Bjerringbro Filmklub, næstformand

Erhvervserfaring:
Periode
2015 – 2016
2015 – 2015
2010 – 2014
2007 - 2010

Organisation
PR electronics
MV Nordic
Arla Foods
Alexandra Instituttet

Titel
Udviklingschef
Udviklingschef
IT Programme Manager
Administrationschef

2006 – 2007
2002 – 2006
2000 – 2002

Curia Management
Lyngsoe Systems
Ericsson Canada, Montreal

Konsulent
Afdelingschef
Afdelingschef

1996 – 2000

Ericsson Danmark

Gruppeleder

1994 – 1996
1990 – 1994

Grundfos
Ericsson Diax

Projektleder
Udviklingsingeniør

Opgaver
Ledelse, organisationsudvikling
Ledelse, organisationsudvikling
Programledelse, leverandørstyring
Projektorganisering, kontrakter, HR,
samarbejdsaftaler, bevillingsgivere
Rekruttering, ledelsesrådgivning
Ledelse, projektstyring, BtB salg
Ledelse, organisationsopbygning,
projektstyring, BtB salg
Ledelse, organisationsopbygning,
rekruttering, projektstyring
Projektledelse elektronik og software
Softwareudvikling, telestandarder

Faglig baggrund / uddannelse:
Teknikumingeniør B.Sc.E.E. Aarhus Teknikum 1990, HD(O) (2.del) Handelshøjskolen Aarhus 2010,
Master i Humanistisk Organisationsudvikling, Aarhus Universitet (afsluttes 2019)
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
Jeg har fulgt IUG fra sidelinjen en årrække og på eget initiativ fungeret som ambassadør for IUG i en række
sammenhænge, blandt andre som aktivt medlem i Ingeniørforeningen IDA, for IUG er måske det bedste og mest
inspirerende eksempel på, hvordan ingeniørers samlede tværfaglige kompetencebase kan anvendes
samfundsnyttigt. Gennem årene har jeg løbende deltaget i informationsmøder, været medlem af IUG siden 2016,
og holdt mig orienteret om IUGs strategi og arbejde via sekretariatet.

