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KERNEKOMPETENCER__________________________________________________     
 
RÅDGIVNING/UNDERVISNING/COACHING: 

Jeg er specialist i at skabe forbedringskultur. Det har jeg blandt andet gjort igennem etablering af selv- og medstyrende teams, On-the-job-

training, personlig coaching, coaching på businessniveau samt undervisning i logistik/LEAN samt personlig udvikling og ledelse. Jeg har 

udviklet mit eget lederudviklingsprogram og har haft stor succes med implementering af det i større danske virksomheder. Dette 

lederudviklingsprogram har jeg videreudviklet til at kunne anvendes til blandt andet ledige mennesker. Mit nærvær ligger ud over det 

sædvanlige. Jeg skaber inspiration, håb og tro på at alt kan lade sig gøre samt givet deltagerne mod til at følge deres autentiske drømme – 

og går selv vejen. 

 

LEDELSE OG SELVLEDELSE: 

Jeg har arbejdet med ledelse på alle niveauer. Jeg har en stærk intuition, er selvkørende og visionær. Jeg har haft stor succes med 

kulturændringer og skaber markante positive forandringer på kort tid. Jeg er god til at skabe overblik og til at se helheder. Jeg er god til 

mennesker – og møder dem, hvor de er.  Som privatperson arbejder jeg meget med selvledelse; lytte til mig selv og være tro overfor mig 

selv, skabe ro, være til stede overfor andre mennesker, der har brug for min hjælp.  

 

PERSONLIGE VÆRDIER: Troværdighed, innovation, handlekraft, og integritet. 

 

ERHVERVSERFARING___________________________________________________  

FREELANCE MANAGEMENT KONSULENT, COACH OG VEJLEDER                                   2008-13 

 Workshops  

 Foredrag 

 Lederudviklingsforløb  

 Yoga- og Mindfulnessinstruktør 

 Undervisning – projektledelse, personlig udvikling 

 Visions- og strategiproces, personlige handlingsplaner  

 Mentor og coach for unge ledige 

 Personlig coaching og vejledning 

 Kursus- og vejledningsforløb 

 Teambuilding 

 Effektiv mødeledelse 

 Målstyret Ledelse 

 Logistik- og produktivitetsudvikling 

 Konceptudvikling  

 Effektivisering af arbejdsgange  

 Stresshåndtering 

 Bæredygtig LEAN Udvikling 

 Forfatter til ebog ”Frihed til at være den du er” 

 

Referencevirksomheder: Xconcept, Ingeniørhøjskolen, Arla Foods, Minova Consulting, IT- og Telestyrelsen, Capacent/IKU, Dolphin Group, 

Wireless Data, Lejre Kommune, Jobcentre på Sjælland, Arbejdernes Landsbank, FitnessWorld, privatpersoner  

FØDSELSDATO: 23. MAJ 1966 
BØRN: TOBIAS, 20 ÅR 

ÆGTESKABELIG STATUS: FRI 

WIEMOSEN 84 
4000 ROSKILDE 
+45 2633 5533 

MIWIBE@GMAIL.COM 
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PROJEKTCHEF OG TEKNISK CHEF HOS CONSTRUCTOR DANMARK A/S                                2007-08 

 Ledelse af Teknisk Afdeling 

 Ansvar for gennemførelse af større lager- og arkivprojekter 

 Ledelsesansvar for 4 personer 

 Direkte reference til adm. dir. og indgår i ledergruppen 

 Anvendelse af LEAN-værktøjer til reduktion af gennemløbstider i projektafdelingen  

 Strategisk udviklingsproces 

 Markant forbedring af samarbejde mellem salg og teknisk afdeling 

 

 

SELVSTÆNDIG LOGISTIKKONSULENT, PROJEKTLEDER OG COACH                       2004-07 

 Logistikkonsulent hos IKON Office Solutions A/S i 2006, hvor jeg arbejdede med:  

o LEAN: optimering af processer (vare- og informationsflow)  

o Etablering af nøgletal/KPI’er  

o Leveringssikkerhed  

o Reduktion af lagre  

o Udvikling af dynamiske værktøjer til vognbeholdningsstyring  

o Rådgivning af direktion 

o Implementering, herunder coaching og instruktion af nøglemedarbejdere. 

 

 Personlig Coaching og Business Coaching, kurser og foredrag om stresshåndtering og personlig udvikling.  

 

 Konceptudvikling og etablering samt generel ledelse af et af Danmarks første centre for traditionel- og alternativ 

behandling; ”Devah - Center for Livskvalitet”. 

 

Referencevirksomheder: Ikon Office Solutions A/S, Teknisk Landsforbund, SSAB, Jewith ApS, DanCenter, Devah ~ Center for 

Livskvalitet, Devah Coaching, Ambu A/S, Hillerød Hospital, Dana Care A/S 

 

 

LOGISTIK PROJEKTLEDER HOS FORBRUGER-KONTAKT A/S                      2002-03 

 Projektering af nyt domicil og terminaler. Planlægning og optimering af fremtidigt layout for logistikflow.  

 

 

SENIORKONSULENT OG PROJEKTLEDER PÅ TEKNOLOGISK INTSTITUT                  2000-02 

 Rådgivning og undervisning af virksomhedsledere i logistik og SCM i Fokus på Logistik - et procesforløb, hvor jeg underviste 

i de teoretiske begreber og værktøjer – herunder LEAN, og deltagerne arbejdede selv med virksomhedens egne 

problemstillinger. Undervejs i forløbet var jeg sparringspartner og coach på processen. Jeg har endvidere stået for 

udviklingen af undervisningsmaterialet. 

 

 Projektledelse indenfor logistisk konceptudvikling og e-handel på Centerkontrakter i samarbejde med 

forskningsinstitutioner og større danske virksomheder – baseret på LEAN filosofien i samarbejde med Danmarks førende 

forskere inden for området. Afholdelse af workshops. 

 

 Censor på Logistikskolen: Evaluering af præsentation og udarbejdede eksamensopgaver på Logistikteknologuddannelsen. 

 

Referencevirksomheder: Johs. Fog A/S, Jysk Vindueskompagni A/S, Arctic Import A/S, Morsø A/S, Tholstrup Cheese A/S, Bosch 

Rexroth A/S, Transportgruppen A/S, REMA 1000 

 

VÆRNEPLIGTIG OG SPEDITØR                             1986-95 

Arbejdet hos bl.a.: 

 XP – Express Parcel Systems – international transport og logistik samt FDB’s Brøddistribution 

 SPEDITØRUDDANNET HOS BORUP AUTOTRANSPORT A/S (nu DSV)                        1984-86 
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TEORETISK BAGGRUND_______      ________________________________________ 
 

PRODUKTIONSINGENIØR, INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN                         1996-00 

 

 Speciale: ”Analyse og Forbedring af Nunc A/S’ Forretningsgange” (Eksamenskarakter: 11) 

 

 Tilvalgsfag: Industriel Strategi; IT-udvikling og –strategi; Aktiv Kommunikation; Jura; Kvalitetsstyring og TQM; Miljøledelse; 

Nationaløkonomi med erhvervspolitik; Organisatoriske Forandringsprocesser og Projektledelse; Produktions- og 

Materialestyringssystemer; Videregående Logistik og LEAN; Videregående Økonomistyring; Systemanalyse og –

implementering. Har overbygget uddannelsen med 5 fag udover de obligatoriske – primært strategiske fag. 

 

MERKONOM (Regnskabsvæsen)                            1990-93 

 

EFTERUDDANNELSE____________________________________________________ 

 LEAN Leder Uddannelse – speciale: LEAN Administration (Eksamenskarakter: 10)                                 2010-10 

 Overbygning på coachuddannelse – dybtgående personlig udvikling og personligt lederskab                    2008-10 

 Løbende opdatering af LEAN værktøjer via selvstudie                   2008-09 

 A-CAD                                                  2007-07 

 DEVA Coach og Vejleder                      2005-06 

 Salg og Rådgivning - Mercuri                                  2002-02 

 Emballageteknolog, Teknologisk Institut                    2001-02 

 Projektledelse                           2000-00 

 Rollen som konsulent – Teknologisk Institut                        2000-00 

 

IT-KOMPETENCER_____________________________________________________  

Basale færdigheder indenfor diverse ERP-systemer. Har dybt kendskab til den strukturmæssige platform inden for APICS 

terminologien. Har stærke kompetencer indenfor indhentning af data i ERP-systemer, frem til succesfuld implementering af nye IT 

baserede værktøjer i samarbejde med IT-medarbejdere. 

 

Er superbruger af: 

 MS Office 

 MS Project 

 Visio 

 Access 

 

SPROGLIGE  KOMPETENCER______________________________________________  

 Dansk:   Modersmål 

 Engelsk:   Forhandlingsniveau 

 Tysk:   Godt kendskab 

 Skandinavisk: Godt kendskab 

 Fransk:   Kendskab 

 

FRITIDSINTERESSER____________________________________________________ 

 Rejser: Peru, Hawaii, Italien, Frankrig og Grækenland  

 Sport: vægttræning, badminton, tennis, vandring, mountainbiking, kajaksejlads, Salsa, Astanga yoga og meditation  

 Personlig udvikling  

 Skrive en bog om personlig udvikling 


