
Hvad er din jobfunktion? 
At sikre at patienter i Sydasien, Latinamerika, 
Mellemøsten og Afrika (ALMA) altid har adgang til 
LEO Pharma-produkter. 

Dette indebærer det overordnede ansvar for at 
supportere LEO Pharma’s Customer Service Officers 
i hver region. Customer Service er bindeleddet 
mellem kunder (distributører), country managers og 
produktion.  

Opgaverne omfatter alt fra udarbejdelse af 
prognoser og tilbud til kunder, ordrelevering og 
generel monitorering af forretningsaktiviteter. Alt 
sammen for at sikre rettidig eksekvering således at 
mennesker med hudsygdomme altid har adgang til 
vores lægemidler og ikke mindst, at vores kørende 
sælgere i markedets arbejde ikke er forgæves.  

Som den overordnede ansvarlige for vores 
kundeservice i ALMA er jeg også en del af ALMAs 
ledelsesteam, hvor jeg supporterer 
strategiudviklingen som sparringspartner for vores 
ALMA Vice President og Cluster Directors 
(regionschefer). 

Hvad er din baggrund? 
Jeg er uddannet produktionsingeniør fra 
Ingeniørhøjskolen i København med en HD i 
International Business fra Copenhagen Business 
School.  

Jeg har 7 års erfaring fra LEO Pharma, hvor jeg har 
haft forskellige stillinger, både operationelt 
(controlling), kommercielt (integration af Business 
Development-indkøb), strategisk (Executive 
Management Assistant for LEO Pharma’s CEO) og 
med min nuværende stilling opnået markeds indsigt 
som ALMA Customer Service Manager. 

Commercial Integration, co-lead (½ år) 
Projekt co-lead med ansvaret for at sikre en 
succesfuld integration af forsyningskæderelaterede 
aktiviteter på tværs af alle markeder i forbindelse 
med et større opkøb. 

Executive Management Assistant to CEO (3 år) 
En del af hovedteamet, som udviklede og igangsatte 
LEO Pharmas strategi ’Helping SARAH – LEO 
towards 2020 and beyond’, som har resulteret i 
signifikante organisatoriske og kulturelle ændringer i 
LEO Pharma. 

Sales & Operations Planning Manager (1 år) 
Ansvarlig for at sikre balanceret forsyning og 
efterspørgsel inden for en 3 til 24 måneders horisont 
for psoriasis, eksem- og hudinfektioner. Var en del af 
teamet, som implementerede Sales & Operations 
Planning i LEO Pharma. 

Supply Chain Controller (1½ år) 
Optimering, support og monitorering af vores 
globale leveringsevne, herunder udvikling og 
opbygning af rapportværktøjer. Derudover var jeg 
den primære 



Hvordan skaber du værdi for Danmark? 
Det har altid været min filosofi og drivkraft at hele 
tiden udvikle mig, så jeg kan skabe mere værdi i 
morgen. Min motivation og energi kommer derfor 
også af at skabe værdi for andre. Uanset om det er 
patienter, kunder, kollegaer eller øvrige 
interessenter, der i sidste ende vil skabe værdi for 
kunden.  

For at jeg kan udvikle mig, er det nødvendigt at 
prøve forskellige ting, blive udfordret på nye måder 
og se verden fra forskellige vinkler. Ved at arbejde i 
udlandet har jeg ikke kun set verden fra en anden 
vinkel, men også fået et indblik i en hvordan en 
global virksomhed drives. Herunder også hvad der 
er vigtigt for virksomheden for at støtte op omkring 
dét som det i sidste ende handler om, nemlig 
kunden. Det handler om at skabe værdi for kunden, 
for jeg tror oprigtigt på at hvis man kan skabe værdi 
for kunden, så skal forretningen nok følge efter.  

I takt med at Danmark i stigende grad 
internationaliseres igennem virksomheder, 
udenlandsk arbejdskraft og internationale 
universiteter, er det derfor også vigtigt at lære om 
forskellige kulturer og hvordan man samarbejder på 
tværs af dem. Ved at være udstationeret i et andet 
land og arbejde med mange forskellige kulturer, 
tempi og agendaer, vil jeg også bringe denne viden 
med mig tilbage til Danmark og derved bidrage til 
Danmarks konkurrencemæssige fordel i vores 
’Human Ressources’ samt videregive min indsigt til 
kollegaer og samarbejdspartnere.  

Fra mit synspunkt handler det ikke om, hvor meget 
værdi jeg bringer til Danmark lige nu. Det handler 

om, hvor meget værdi jeg stræber efter at skabe i 
morgen og i fremtiden. 


