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Personlig status: Gift med Henrik (selvstændig erhvervsdrivende), 2 sønner 
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Synopsis og fokus: Nye tider kræver ny tænkning 
Vi oplever en turbulent tid, hvor de økonomiske udsigter er noget uklare. I krisetider gælder det om 

ikke at spare på udvikling og uddannelse, men om at vi sætter virksomhedens behov først, når vi 

træffer beslutning om uddannelse. Med andre ord skal vi tage udgangspunkt i aktuelle, konkrete 

forretningsmæssige behov for viden og færdigheder, for derved kommer virksomheden stærkest ud 

af krisen. 

 

Det er i spændingsfeltet mellem virksomheden og medarbejderne, at resultaterne skabes: Ved at 

identificere og udnytte dét talent, som allerede er tilstede i virksomheden, men som ikke udnyttes til 

fulde. Netop denne disciplin er mit fokus og går hånd-i-hånd med mine evner som coach og 

sparringspartner. Mit fokus er, at resultaterne skal kunne ses både i virksomheden og hos 

medarbejderen selv. 

 

Mine kompetencer spænder bredt indenfor en række forretningsmæssige områder, som i 

kombination med mine mange års erfaring i topledelsen fra dansk og internationalt erhvervsliv 

skaber min platform og forståelse for de faktorer, som gør sig gældende for succes og størst udbytte i 

sammenspillet mellem virksomheden på den ene side og medarbejderen på den anden side. 

 

Karriereforløb:        
2011 - Equity & Managing Partner Career Coach A/S 

2010 -  Bestyrelsesmedlem af SM Frederiksberg Centret ApS 

2009 -  Bestyrelsesmedlem af LTP Denmark A/S (LTP Group) 

2001 –  Bestyrelsesmedlem af den svenske Casall Sport-koncern (Casall Group) 

2007 – 2011 Selvstændig erhvervscoach og konsulent, Sommer Management ApS 

2001 – 2007 Adm. Direktør Casall Danmark ApS 

1997 – 2001 Selvstændig virksomhed og adm. direktør, AAA Sport ApS 

1995 – 1997 Marketing Manager, EAC Graphics Nordics, ØK 

1993 – 1995 Product Manager, Supply Services ApS 

1990 – 1993 Salgsadministrator, Erik Levison A/S, ØK (udnævnelse som Trainee) 

1989 – 1991 Trainee, Østasiatiske Kompagni (ØK), Informatics og Grafisk Division 


