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Profil 
 

Udadvendt og erfaren økonom og personaleleder for forskellige afdelinger og medarbejdere: primært 

økonomiassistenter, konsulenter og controllere. I de senere år har min primære opgave været at udvikle og 

implementere højeffektive procedurer i Eurowind Energycms Asset Management-del, der driver 

landvindmøller og solcelleparker i hele Europa. 

 
Erhvervserfaring (seneste) 
 
2015 -  Manager – forskellige funktioner i Eurowind Energy, Hobro Denmark 

7 års erfaring på mellemlederniveau i Eurowind, en danskejet, internationalt orienteret
 developervirksomhed, der udvikler, bygger og driver vindmølle‐ og solprojekter i hele 
Europa. Jeg er i dag Manager i Eurowinds afdeling for drift af vindmøller og solanlæg i Europa 
med primært fokus på det tyske marked. Mit væsentligste arbejdsområde er af tværfaglig 
karakter. Dels som mødeleder på en række generalforsamlinger. Dels  har jeg ansvaret for 
implementering af nye projekter i vores drifts‐organisation, der varetager alle opgaver 
indenfor teknisk‐kommerciel‐finansiel administration af selskaber, der ejer vindmøller og 
solanlæg. Opgaverne indebærer en høj grad af koordination mellem forskellige faggrupper 
såvel som til forskellige ledelseslag. 
 

2005 - 2015 Team Manager LMO, Aarhus (i dag Velas)  

9 års erfaring som økonomikonsulent heraf 7 på mellemlederniveau med personaleansvar 
for varierende grupper af økonomikonsulenter og økonomiassistenter. 
Opgavernes alsidighed og kompleksitet har givet mig stor ekspertise og erfaring indenfor 
såvel personaleledelse og udvikling som en bred vifte af økonomisk relaterede opgaver, 
herunder årsregnskab og skat. 

mailto:pmj@ewe.dk


Frivillige hverv 
 
2022 - 5. februar i år blev jeg valgt til medlem af ledelsen i det europæiske svømmeforbund LEN, 

hvor jeg nu har mulighed for at bidrage til udvikling af sportens mange discipliner i en 
international kontekst. 

 
2021 - Formand for Dansk Svømmeunion 
 
2018 - Formand for Silkeborg Svømmeklub, med knap 2.000 medlemmer. Bestyrelsen har siden vi i 

2018 igangsatte et strategiudviklingsforløb, ændret bestyrelsens fokus mod at arbejde 
strategisk. Vi fokuserer på veldefinerede strategier, målsætninger og handlingsplaner for på 
den måde at sikre sammenhæng i beslutningerne både på tværs og over tid. 

 
2011 – 2018: Næstformand i Silkeborg Svømmeklub, hvor jeg udover at være en del af økonomiudvalget 

har fungeret som personaleansvarlig for klubbens nu 3 fuldtidsansatte. 
  

Fritidsinteresser 
Vejen til formandsposten i Silkeborg Svømmeklub og senere Dansk Svømmeunion begyndte, da jeg gik ind 
af døren i Silkeborg Svømmeklub i 1996 med min dengang 3‐årige datter. Siden har alle mine tre 
børn deltaget på alle hold i undervisningsafdelingen og løbende været en del af et givende men også 
forpligtende fællesskab med masser af udfordringer og store oplevelser på klubbens forskellige K‐hold. 
 
Jeg startede min frivillige karriere som holdleder til et Vest‐årgangsmesterskab i Nyborg i 2005 og har 
siden både som holdleder og official deltaget i utallige Cup‐stævner, udlandsstævner, Regions og 
Vestmesterskaber samt ved Danish Open, DMK/DML og Danske hold. Jeg har derudover i flere år været 
stævneleder ved Danmarks eneste udendørs svømmestævne Silkeborg Swim Cup. 
 
Udover opgaverne for Dansk Svømmeunion, LEN og Silkeborg Svømmeklub bruger jeg en stor del af min 
fritid sammen med mine nu voksne unger. Jeg værdsætter, at de fortsat inviterer mig med ind i deres 
sportslige passion, som de efter svømningen har fundet i crossfit. Jeg kan ikke følge med, men nyder ikke 
desto mindre den fysiske aktivitet og at være sammen. 


