
FORRETNINGSUDVIKLING I KRYDSFELTET MELLEM
MENNESKER, TEKNOLOGI OG KOMMUNIKATION

Som bestyrelsesmedlem kommer jeg med strategisk og operationel indsigt
om teknologi, innovation og kommunikation - og med ekspertviden om nye
tendenser og trends inden for arbejdsliv, forretningsudvikling og ledelse. 
Min rådgivning er fagligt funderet i 20 år som medlem af bestyrelser og
advisory boards og roller som ejer/ stifter, partner, leder og rådgiver.

+ 15 års virke som leder med at sætte aftryk i
menneskers potentiale og præstation og i at udvikle
værdiskabende og bæredygtige virksomheder, teams,
projekter og kulturer med strategisk langsigtet og
visionært forretningsfokus.

+ Strategisk og operationel erfaring med
tranformationer, fusioner, partnerskaber,
kommercialisering, internationalisering og omfattende
digitalisering. Forretningsudvikling, strategisk
kommunikation, strategisk salg, B2B og B2C, supply
chain og stakeholderrelationer.

+ Tydelige økonomiske, kommercielle og
relationelle resultater inden for vækst, salg, strategi,
ledelse, brand, innovationskultur, talentudvikling,
produktudvikling, digitalisering, effektivisering, service,
kultur, adfærd, trivsel, mental sundhed, videnopbygning,
thought leadership, employee advocacy, events, PR,
PA, HR, CSR, miljø og social ansvarlighed.

+ Brancheerfaring og stort, loyalt netværk fra vidt
forskellige sektorer som legal, tech, consulting,
medico, sustainability, retail, fashion, medier, kultur,
ngo,  undervisning, forskning, politik og offentlighed.

+ Internationalt udsyn og interkulturel indsigt. Har
arbejdet og boet i England, Italien og Nicaragua og taler
engelsk, italiensk og spansk. 

+ Ekspert i nye tendenser og trends i ledelse og 
 future of work bl.a. fra indsigt som oplægsholder,
videnjournalist, podcastvært og underviser ved
universiteter og business schools. 

+ Stifter af Humtech med ledelsesrådgivning og
videnformidling om mennesker og teknologi.
Uddannet Cand.mag. og efteruddannet journalist. 
Har base i København med mand og to børn. 

Bestyrelses- og Advisory Board-erfaring:
- Forkvinde i Freeliving Advisory Board 
- Advisory Boardmedlem hos Lakor
- Advisory Boardmedlem ved Pause Zone
- Advisory Boardmedlem v. The Brand Leadership
 Community og i sektion for Future of Leadership
- Bestyrelsesmedlem for The European Film College 
- Bestyrelsessektretær Women in Film & Television. 

Som bestyrelsesmedlem er jeg en engageret
strateg, ambassadør og kommunikatør, der gør en
dyd ud af at skabe værdi, relationel kapital og sikre
stabilitet og udvikling. Jeg er strategisk, ambitiøs og
vedholdende og med til at sætte dagsorden for både
virksomheden og dens ledelse og i omverdenen.

Jeg har ledet og rådgivet på øverste niveau  af
topledelse og bestyrelse gennem hele mit virke både
internt og som ekstern konsulent - og for såvel C20-
virksomheder som SMVer, startups og inden for det
offentlige, kultur, medier, forskning og NGO.  
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GRITH OKHOLM SKAARUP BESTYRELSESPROFIL

Spidskompetencer i strategi og forretningsudvikling -
formiddabel evne til at spotte og yde sparring på områder, som
har brug for løft og fokus for at virksomheden kan udvikle sig.
Ekstraordinær kapacitet, som vil være et scoop for alle advisory
boards og bestyrelser, der leder efter talent til at hjælpe med at
udvikle deres virksomhed. Gitte Just, CEO, Pause Zone

Som forkvinde i vores advisoryboard bidrager Grith med skarpe
strategiske perspektiver - hjælper os med fokuseret at udvikle
vores virksomhed. Øje for virksomhedens vækst og vores egen
personlige udvikling - skaber stor værdi for os. Som menneske
er Grith sådan én, du gerne vil have i dit netværk - et særligt
udviklet blik for nuancer og for de mennesker hun sidder overfor
- deler altid ud af sit netværk og skaber forbindelser mellem
mennesker. Imponeret over den måde hun kobler strategisk
forretningsudvikling med det relationelle. Cille Rosentoft,
Ejerstifter Freeliving

Ydet uvurderlig indsats - naturlig evne til at udfordre
vanetænkning og se løsninger uden for de eksisterende
rammer. Udpræget visionær, kreativ og innovativ profil og
udtalte relationelle kompetencer. Som leder har Grith altid fået
enestående anbefalinger. Vist ledelsesmæssig strategisk
parathed og haft et naturligt og ubesværet fokus på ledelse og
teamudvikling. Lene Kahl, områdedirektør, Poul Schmith/
Kammeradvokaten
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