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Mølledalen 16, 3500 Værløse
Rådgiver og hjælper SMV'ere, start-ups og IT-selskabers bestyrelser og ledelser til at udvikle sig i et mere
og mere netværksorienteret, digitalt og global marked. Fokus er sammen med kommittet ledelse at få mål
sat og handlinger aftalt - med respekt for tiden, økonomien og hverdagen.
SPECIALER: - Omstilling til digital forretning i praksis. Både på bestyrelsesniveau som organisatorisk Klargør til ekstern involvering (Salg, køb, fusion, lån, management-buy-out) - Forretningsfokuseret markedsog parathedsanalyser - IT-modenhedsanalyser - Gennemføre verdensmål med forbedret bundlinje - Trimme
virksomhedens administrative og ledelsesmæssige områder gennem procesoptimering og kultur. Sparringspartner for bestyrelse og ledelsen
ERFARINGER: - Ejerleder, CEO, bestyrelsesmedlem og projektleder for IBM, IT konsulent- og SaaS
forretninger gennem 25 år - Gennemført mere en 150 digitale omstillingprojekter - Aktiv i nationale
erhvervsfora vedr. digitalisering af SMV virksomheder gennem 10 år - Aktiv i bestyrelses og
ejerledernetværk gennem 20 år.
PERSPEKTIV, PROCES & PERFORMANCE: - Overordnet styr på ledestjerne, situationen lige nu - Fokus på de
vigtigste handlinger nu - Al energi i eksekvering og læring Brug ikke alle ressourcer, tid og kroner - det er
mere eﬀektivt at komme i gang, og justere og accelerere undervejs.
METODER: - Væksthjul og kompetenceudviklling - Business Model Canvas - Strategi for vindervirksomheder
- Business Process Management framework - Agile og waterfall projektledelse
CERTIFICERINGER: - International Business Process Management certiﬁceret - Leading SAFe certiﬁceret Datanom i Projektledelse og IT-strategi uddannet - MakeMyStrategy certiﬁceret - IBM salgs- og
marketinguddannet - Vækst via Ledelse uddannet (Væksthus forløb)
Email: cd@procio.dk
Telefon: 31240451
CVR-nummer: 29626936
Denne proﬁl er en præsentation hentet fra Erhvervshusenes Konsulentportal. Den er oprettet af konsulenten selv. Erhvervshusene er
ikke ansvarlige for indholdet eller de ydelser konsulenteen tilbyder. Konsulentportalen ﬁndes på https://portal.erhvervshusene.dk
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Referencekunder
SMV'ere: Danske Fragtmænd, De Forenede Dampvaskerier, Sjælsø Gruppen, Per Aarsleﬀ, CoworkIt
ORGANISATIONER: BUPL, Fynbus, Sdr. Herreds Kraftvarmeværk, AC Birk, EGN (Netværk Danmark), Den Blå
Planet FORENINGER: Dansk Motor Union, Smørum Golf Klub, Landsforeningen for Læsepædagoger
KOMMUNER: København, Lyngby-Taarbæk, Herning og Ringkøbing-Skjern FINANSIELLE: Nordea Legal
Nordic, Lærernes Pension, Pædagogernes Pension.
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