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Private data Poul Victor Jensen 

Filippavej 1 
8270 Højbjerg 
Tlf. +45 20 20 95 07 
Privat e-mail pvj1965@gmail.com 
Født 21. juli 1965. 
Gift med Berit, der er uddannet dekoratør/blomsterdekoratør. Sammen har vi 
en søn fra 2001 og en datter fra 2003. 
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Jeg er en stærk, salgs-og markedsorienteret adm. direktør, som på tværs af de 
virksomheder og områder, jeg har stået i spidsen for, har leveret en kombinati-
on af solide vækstrater og offensiv forretningsudvikling. J  
 
En af grundene til at jeg har kunnet skabe solide resultater i disse stillinger, er 
min evne til at læse kunderne og markedet og afkode måder hvorpå vi hurtigt 
kommer et skridt foran konkurrenterne og formår at blive der. Det er formentlig 
kun lykkedes, fordi jeg er en 'hands-on'-direktør, som tilbringer ligeså meget tid 
ude hos kunderne som hjemme i egen organisation. Samtidig har jeg et skarpt 
blik for, at kundetilfredsheden og salget er en konsekvens af, at min organisati-
ons værdikæde fungerer optimalt i alle led.  
 
Min bestyrelse og mit lederteam vil typisk karakterisere mig som strategisk 
stærk og meget forretningsorienteret. Mine ledere ved, at jeg både giver plads 
og stiller krav, men det er helt afgørende for mig, at teamet omkring mig har 
det godt. De anerkender mig for at være en god strategisk sparringspartner, 
som både kan udfordre i dybden og bevare overblikket på tværs. Derved formår 
vi at høste synergier på tværs af funktioner og enheder på måder, så der fortsat 
er engagement og en tilpas oplevelse af autonomi hos den enkelte leder og 
dennes organisation.   
 
Jeg er kendt som en leder, der sjældent hviler på laurbærrene, og det forplanter 
sig ned gennem de organisationer, jeg står i spidsen for.  Kernen i min ledelse 
er, at vi skal være bedre i morgen, end vi er i dag, for det er den eneste måde, 
hvorpå vi kan skabe blivende konkurrencemæssige fordele. Der bliver sat ambi-
tiøse mål, og vi får skabt så solide resultater, at organisationskulturen i de or-
ganisationer, jeg står i spidsen, bliver markant mere resultat- som kommercielt 
orienteret, men på en måde, hvor der også er plads til at have det sjovt og 
markere og mærke, når vi gør det godt. 

  
Erhvervserfaring 
www.stratkon.dk  
Konsulentvirksomhed 
der gennem egne erfa-
ringer skaber værdi for 
dig og din virksomhed. 
 
 
 
 
www.pinochar.dk 
Flotte og forførende 
vine direkte fra dedike-
rede producenter i 
Bourgogne og Cham-
pagne! 
 
 
 
 
 

 
1.3.2018 – … Direktør og indehaver Stratkon IVS 
Min ambition er, at jeg gennem bestyrelsesarbejde/advisory boards samt konsu-
lentbistand tilbyder individer og SMV-virksomheder hjælp til at komme videre 
med at udvikle virksomheder og organisationer. 
 
Sidder i dag i 1 bestyrelse, 2 advisory boards og hjælper mindre opstartsvirk-
somheder med strategi og retning. 
 
 
1.3.2018 –  … Direktør og indehaver Pinochar Wine IWS 
I næsten 30 år har jeg haft en privat passion for vin. Jeg besluttede mig derfor 
ofr, at starte min egen vinimport fra de to vinområder, hvor jeg har rejst meget 
og hvorfra jeg har smagt masser af fantastisk vin. 
 
 
 
 
 
 
 



www.roesfeld.dk  
Røsfeld A/S er en Aar-
hus baseret leverandør 
af kontorforsyning, og 
har siden slutningen af 
60’erne leveret til dansk 
erhvervsliv. 
 
Røsfeld A/S er medejer 
af indkøbssammenar-
bejdet RSL a.m.b.a. og 
RedOffice A/S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.falcksafety.com   
Falck Safety Services er 
verdens førende udby-
der af sikkerhedsråd-
givning og –træning. 
Vores primære mål-
gruppe er Olie & Gas, 
Maritim industri, vind-
mølle industrien samt 
den kemiske industri. 
Selskabet er i dag re-
præsenteret i 21 lande 
og omsætter for over 
1,3 mia. DKK. I 2012 
skiftede virksomheden 
navn fra Falck Nutec til 
Falck Safety Services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.2015 – 28.2.2018 Adm. direktør Røsfeld A/S 
Virksomheden har gennem de seneste 7-8 år været igennem en negativ udvik-
ling, og har brug for, at få redefineret sin måde at drive forretning på. Virksom-
heden skal professionaliseres og udvikles således man anvender alle relevante 
salgskanaler, og udvikler de bestående. Virksomheden er fortsat ejet af familien 
Røsfeld, og denne arbejder med en professionelt sammensat bestyrelse. 
 
Ansvarsområder 

- Overordnet ansvar for selskabets drift. 
- Ansvarlig for forretningsudvikling. 

 
Resultater 

- Succesfuld implementering af ny webplatform /DynamicWeb) 
- Vi er lykkedes med at flytte en stor del af omsætning over på online 

salg. Andelen af online salg er på 2 år gået fra ca. 45% til 70%. 
- Modernisering af virksomhedskulturen. 
- Implementering af klare roller og ansvar. 
- Vækst på 10%. 
- Genfødsel af et stærkt Røsfeld brand. 
- Etablering af inhouse telemarketing funktion. 

 
 
Reference til 

- Bestyrelsen for Røsfeld A/S. 
 
Reference fra 

- Salgschef møbler 
- Alle øvrige medarbejdere i en meget flad organisation 

 
Indgår i 

- Bestyrelsen for RSL a.m.b.a. 
- Bestyrelsen for RedOffice A/S 

 
 
1.1.2010 – 1.11.2015 Regionsdirektør Falck Safety Services (fortsætter som 
adm. direktør for det danske selskab) 
Ansvarsområder 

- Ansvarlig for den samlede europæiske forretning på ca. 65 mil. € (eks. 
Norge, Sverige, Finland og Sovjetunionen). 

- Ansvarlig for eksisterende selskaber i Danmark, Holland, UK, Tyskland, 
Belgien og Aserbajdsjan  

- Ansvarlige for etablering af selskaber i øvrige relevante markeder/lande 
- Ansvarlig for M&A i regionen 
- Ansættelse af adm. direktører/managing directors og country managers  

Resultater 
- Vundet udbud i Tyskland om opstart af træningscenter i Bremerhaven 
- Etableret selskab i Belgien og Tyskland 
- Etableret regional organisationsstruktur 
- Vækstet europæisk forretning fra 27 mil. € i 2010 til 61 mil. € i 2014 
- Opkøb af træningsvirksomhed i Aserbajdsjan  
- Omsætningsvækst på ca. 15% 
- Omsætning for Falck Safety Services Esbjerg er fordoblet fra 2008 til 

2012 
Reference til 

- CEO i Falck Træning 
Reference fra 

- 1 dansk direktør/landechef, 5 adm. Direktører, MD’s, CM’s (NL, DE, BE, 
DK, ASB og UK) samt én strategisk direktør 

Indgår i 
- Bestyrelsen for Falck Safety Services BV NL 
- Bestyrelsen for Falck Safety Services Esbjerg A/S 
- Bestyrelsen for Falck Safety Services UK Ltd 
- Bestyrelsen for Falck Caspian Safe 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.falcknutec.no 
Falck Nutec Norge er 
100% dansk ejet og et 
af de største selskaber i 
træningsdivisionen i 
Falck. Jeg blev bedt om, 
at lave radikale ændrin-
ger i strukturen i Norge, 
der skulle sikre et mere 
dynamisk og fremtids-
orienteret fundament på 
det Norske marked. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tdc.dk  

 
2008 – 1.5.2015 Adm. Direktør, Falck Safety Services Esbjerg A/S (har i dag 
overladt den daglige ledelse til daglig direktør for selskabet) 
Ansvarsområder 

- Overordnet ansvar for virksomhedens omsætning på knap 60 mil. DKK 
- Ansvarlig for udarbejdelse af ny vision, målsætning og strategi for virk-

somheden 
- Ansvarlig for professionalisering af den skandinaviske salgsorganisation 

Resultater 
- Første år sluttede med en omsætningsvækst på 33% - bedste resultat i 

selskabets historie 
- Første år sluttede med en vækst i EBITA på over 400% - bedste indtjening 

i selskabets historie 
- Andet år sluttede med det næstebedste resultat på top og bundlinje i sel-

skabets historie 
- Tredje år slutter med rekordomsætning og selskabets 3. bedste indtje-

ningsresultat hidtil 
- Indeværende år 2012 ender med omsætningsrekord i selskabets historie.  
- Stoppet medarbejder flugt 
- Omsætninger er siden min tiltrædelse vokset fra under 40 mil. til i dag 

næste 60 mil./årligt 
Kompetencer 

- Opnået indsigt i den danske offshore industri 
- Opnået indsigt i den danske vindmølle industri 
- Opnået indsigt i HMS forhold ift. dansk lovgivning 
- Erfaring med udarbejdelse af virksomheds overordnede strategi  

Reference til 
- Bestyrelsen i FSS A/S 
- CEO i Falck Træning 

Reference fra 
- Salgschef, operationschef, økonomichef 
- Teknisk chef og kantinechef 
- Den samlede organisation består af knap 50 medarbejdere 

Indgår 
- Falck Nutec øverste management team 
- Øverste management gruppe i Falck 

 
24.2.2009 – 1.10.2009 Adm. Direktør, Falck Nutec Norge A/S 
Ansvarsområder 

- Blev indsat som adm. direktør for det største selskab i gruppen Falck 
Nutec Norge A/S for at effektivisere og reorganisere, da den tidligere le-
delse ikke have formået at skabe de fornødne resultater. Fortsatte samti-
dig som Adm. direktør for det danske selskab. 

- Det norske selskab omsætter for ca. 300 mil. DKK og har 200 ansatte for-
delt på 5 lokationer i Norge. 

Resultater 
- Omstrukturering af organisationen inkl. nedbemanding på 15% 
- Forbedret indtjening fra EBITA% på 12 til EBITA% +20 

Kompetencer 
- Opnået indsigt i den norske offshore industri 
- Opnået indsigt i norsk arbejdslovgivning 
- Opnået indsigt i forandringsledelse på ”norsk” 

Reference til 
- Bestyrelse 

Reference fra 
- 2 fag direktører og 7 øvrige chefer 

 
2007 – 2008 Underdirektør SMB (Small & Medium Business), TDC A/S 
Ansvarsområder 

- Samlet budgetansvar for 2.0 mia. kr. og ansvarlig for enhedens EBITDA 
- Kommercielt ansvarlig for TDC’s forretning med ca. 85.000 private er-

hvervs-virksomheder i SMB markedet (Small & Medium Business)  
- Ansvarlig for outbound salget, account management og kørende sælgere 
- Ansvarlig for budgetlægning og forecastplanlægning 



- Ansvarlig for markedsaktiviteter 
- Ansvarlig for organisationsudviklingen 
- Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af enhedens strategi 

Resultater 
- Budgetopnåelse i Q3 2007 

Kompetencer 
- Opnået indsigt i og erfaring med de markedsmæssige mekanismer i SMB 

markedet 
- Opnået indsigt i og erfaringer med markedsplanlægning med massekom-

munikation 
- Opnået indsigt i og erfaring med rekruttering af salgsdirektører 
- Erfaring med udarbejdelse med enhedens strategi  

Reference til 
- Vicedirektøren for TDC Erhverv Norden 

Reference fra 
- 3 salgsdirektører, der hver havde reference fra 5-6 lokale salgschefer 
- Den samlede organisation bestod af ca. 200 medarbejdere 

Indgik i 
- TDC Corporate ressources, med de ca. 100 øverste direktører i koncernen 
- Øverste ledelsesgruppe i TDC Erhverv Norden (ca. 30 direktører) 

 
www.tdc.dk  2004 – 2007 Underdirektør PA (Public Account), TDC Totalløsninger A/S 

Ansvarsområder 
- Samlet budgetansvar for 1.2 mia. kr. og ansvarlig for enhedens EBITDA 
- Kommercielt ansvarlig for TDC’s forretning med Staten, Kommuner og Re-

gioner 
- Overordnet ansvarlig for TDC’s rammekontrakter med SKI (Staten og 

Kommunernes Indkøbs Service) 
- Ansvarlig for TDC’s forhandlinger med Motorola Danmark i forbindelse med 

TDC’s deltagelse i opbygningen af nyt beredskabsnet i Danmark (Tetra) 
- Ansvarlig for økonomifunktionen tilknyttet salgsorganisationerne Key og 

Public Account  
- Ansvarlig for TDC’s forretningsmæssige udvikling mod det offentlige mar-

ked 
- Udviklet nyt Key Account koncept kaldet ”Værdibaseret forretningsskabel-

se” 
- Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af enhedens strategi 
- Deltagelse i styregruppearbejde i forbindelse med store udbudsforretninger  
- Overordnet ansvarlig for forhandlersalg på Grønland, Færøerne og Island 
- Ansvarlig for etablering af nyt provisionssystem 

Resultater 
- Nysalgsmål realiseret 13 ud af 13 kvartaler 
- EBITDA mål realiseret 11 ud af 13 kvartaler 
- Vækst i DB for det offentlige marked på 21 % 
- Indgåelse af rammekontrakt på udstyr med SKI (Staten og Kommunernes 

Indkøbs Service) 
- Stigning i enhedens klimamåling (medarbejdertilfredshedsmåling) på ca. 

30 % 
Kompetencer 

- Opnået indsigt i og erfaring med store organisationers (kunders) krav til 
leverandørsamarbejdet 

- Opnået indsigt i og erfaring med offentlige forhold 
- Opnået indsigt i og erfaring med lange og komplicerede forhandlinger 
- Opnået indsigt i og erfaring med økonomisk styring 
- Opnået indsigt i og erfaring med grundlæggende salgsstyring 
- Opnået indsigt i og erfaring med kommunikation og præsentation 
- Opnået indsigt i og erfaring med organisationsudvikling og kravene hertil 

samt mekanismerne heri 
- Opnået indsigt i og erfaring med ledelse og udvikling af AM og KAM funkti-

oner/organisationer 
- Opnået indsigt i og erfaring med chefudvikling 
- Opnået dyb IT og tele teknologisk indsigt 
- Opnået indsigt i og erfaring med rekruttering af tunge forretningsmæssige 

salgschefer og Key Account Managere (KAM’ere) 



- Opnået stor erfaring med udarbejdelse af enheders strategi 
- Opnået indsigt i og erfaring med forhandlersalg  
- Opnået indsigt i og erfaring med etablering og udvikling af enhedens rap-

portering  
- Opnået indsigt i og erfaring med opbygning af incitamentsstrukturer 
- Opnået indsigt i og erfaring med forhandlinger med fagforeninger 

Reference til 
- Vicedirektøren for TDC Erhverv 

Reference fra 
- 7 salgschefer 
- 2 afdelingschefer, der hver havde reference af 1-2 chefer 
- Den samlede organisation bestod af ca. 110 medarbejdere 

Indgik i 
- TDC Corporate ressources, med de ca. 150 øverste direktører i koncernen 
- Enhedens øverste ledelse 
- Øverste ledelsesgruppe i TDC Erhverv 

 
www.tdc.dk  2001 – 2004 Salgsdirektør/Markedschef, TDC Totalløsninger/TDC Tele Danmark 

Ansvarsområder 
- Samlet salgsansvar for delmængede af TDC’s Key & Large Account kunder 

på det private erhvervsmarked med et budget på 400 mil. kr. 
- Deltaget i udarbejdelse af den samlede enheds overordnede strategi 
- Ansvarlig for udarbejdelse af enhedens strategi 
- Aktiv deltagelse i større udbudsforretninger  
- Deltaget i den overordnede udarbejdelse og implementering af TDC Er-

hvervs ”CPE turn around” strategi på telefoniudstyrsområdet (CPE) 
Resultater 

- Nysalgsmål realiseret 10 ud af 12 kvartaler 
- EBITDA mål realiseret 9 ud af 11 kvartaler 

Kompetencer 
- Opnået stor erfaring med ledelse og udvikling af mindre salgsenheder 
- Opnået stor erfaring med rekruttering af AM’ere, sælgere og back office 

personale 
- Opnået stor erfaring med medarbejderudvikling 
- Opnået stor indsigt i og erfaring med grundlæggende salgsstyring  
- Opnået stor erfaring med udarbejdelse med enhedens strategi 

Reference til 
- Enhedens salgs-/vicedirektør 

Reference fra 
- 5 account managere 
- 8 sælgere/chefkonsulenter 
- 3 back-office medarbejdere 

Indgik i 
- Salgskanalens øverste ledelsesgruppe 

 
www.atea.dk  
(SystemForum er i dag en 
del af ATEA efter gentagne 
opkøb og fusioner) 
 
 

1999 – 2001 Divisionschef, SystemForum A/S 
Ansvarsområder 

- Forretningsmæssig ansvarlig for den samlede IT-uddannelsesforretning 
mod private og offentlige virksomheder 

- Ansvarlig for enhedens omsætning på ca. 30 mil. samt enhedens resultat-
opgørelse 

- Ansvarlig for den forretningsmæssige udvikling af det samlede uddannel-
sesudbud 

- Ansvarlig for rammeaftaler indgået med de 3 største AF regioner i Dan-
mark (Aalborg, Aarhus og Storkøbenhavn) 

- Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af enhedens strategi 
Resultater 

- Vækst på forretningsområdet på 40 % 
- Overskudgrad på forretningsområdet på 8 % 

Kompetencer 
- Stor erfaring med planlægning af længerevarende kommercielle IT-

uddannelsesforløb 
- Stor indsigt i og erfaring med indgåelse af rammeaftaler med det offentli-

ge AF system 



- Stor indsigt i og erfaring med styring af udviklingsprojekter 
- Stor erfaring med rekruttering af sælgere, IT-udviklere, tekniske medar-

bejdere og IT-instruktører 
- Stor erfaring med udarbejdelse med enhedens strategi 
- Stor indsigt i og erfaring med samarbejde på tværs af matrixorganisatio-

ner 
Reference til 

- Adm. direktør 
Reference fra 

- 5 sælgere 
- 1 chefkonsulent 
- 2 uddannelseschefer 
- Den samlede organisation bestod af ca. 25 medarbejdere 

Indgik i 
- Virksomhedens øverste ledelse 

 
(Multi-inform og Compu-
Team var søsterselskaber, 
men blev lagt sammen i 
1996) 

1998 – 1999 Markedschef, Multi-inform A/S/SystemForum A/S 
Ansvarsområder 

- Det samlede ansvar for salg af IT-uddannelser til private og offentlige 
virksomheder 

- Ansvarlig for udvikling af e-learning udbud til IT-markedet 
- Ansvarlig for samlet markedsføring af IT-uddannelser via web, kursuskata-

loger og direct mails 
- Ansvarlig for virksomhedens samlede strategi på IT-uddannelsesområdet 

Resultater 
- Fordobling af virksomhedens omsætning på IT-uddannelser 
- Indgåelse af rammekontrakter for opkvalificering af ledige med AF Region 

Århus, AF Region Nordjylland og AF Region Storkøbenhavn 
- Vedvarende lead generering via telemarketingfunktionen  
- Etablering af e-learning platform 

Kompetencer 
- Stor indsigt i og erfaring med styring af udviklingsprojekter 
- Stor indsigt i og erfaring med web markedsføring 
- Stor indsigt i og erfaring med direct mail markedsføring 
- Stor erfaring med udarbejdelse af samlet overordnede markedsplan 

Reference til 
- Afdelingsdirektøren/Salgsdirektøren 

Reference fra 
- 4-5 freelance telemarketingmedarbejdere  
- 4 sælgere 

 
 1997 – 1998 Chefkonsulent, Multi-inform A/S 

Ansvarsområder 
- Ansvarlig for salg af grafiske IT-løsninger på IBM platform til den grafiske 

branche i Danmark 
- Ansvarlig for opbygning af forretning og salgsorganisation til salg af IT-

løsninger på IBM platform til den grafiske branche i Danmark 
- Ansvarlig for virksomhedens telemarketing funktion 
- Ansvarlig for oplæring af nye sælgere 

Resultater 
- Markant omsætningsstigning mod den grafiske branche 
- Vedvarende lead generering via telemarketingfunktionen  

Kompetencer 
- Stor indsigt i og erfaring med opbygning af salgsorganisation 
- Stor indsigt i og erfaring med rekruttering af sælgere 

Reference til 
- Afdelingsdirektøren 

Reference fra 
- 4-5 freelance telemarketingmedarbejdere  
- 2 sælgere 
- 1-3 salgstrainees 

 
 

 1994 – 1996 Chefkonsulent, CompuTeam AS 



Ansvarsområder 
- Ansvarlig for salg af IT-løsninger på Apple platform til avisindustrien i 

Danmark 
- Ansvarlig for opbygning af virksomhedens telemarketingenhed 
- Ansvarlig for oplæring af salgstrainees i Århus afdelingen 
- Medansvarlig for planlægningen af virksomhedens deltagelse på messer 

o.lign. 
Resultater 

- Løbende budgetopnåelse 
- Succesfuld opbygning af velfungerede telemarketing 
- Vedvarende forretningsgivende lead generering via telemarketingfunktio-

nen  
Kompetencer 

- Stor erfaring med opbygning af telemarketing funktion 
- Stor indsigt i og erfaring med salgsuddannelse 
- Erfaring med seminar- og messeaktiviteter  
- Indsigt i og erfaring med dansk avis-/presseindustri 

Reference til 
- Salgsdirektøren 

Reference fra 
- 4-5 freelance telemarketingmedarbejdere  
- 1-3 salgstrainees 
 
 

 1989 – 1994 Salgskonsulent, CompuTeam A/S 
Ansvarsområder 

- Ansvarlig for salg af IT-løsninger på Apple platform til den grafiske bran-
che i Danmark 

- Ansvarlig for markedsafdækning og potentialeanalyser  
Resultater 

- I de sidste 2 år af perioden blev budgettet nået måned for måned 
- Succesfuld personlig salgserfaring 

Kompetencer 
- Stor indsigt i og erfaring med den grafiske branche 
- Stor indsigt i og erfaring med individuel salgsplanlægning 
- Stor indsigt i og erfaring med potentiale- og konkurrentanalyser 

Reference til 
- Salgsdirektøren 
 

 1985 – 1989 Diverse studiejobs 
 - Assistent i Salling Stormagasin i Århus 
 - Konsulent for MacDanmark Computer Centre A/S  
 - Phoner for Dansk Markedsanalyse 
 - Konsulent for JN Gruppen (i dag Nybolig) 

  
 

 
Uddannelse 

 
HA, Handelshøjskolen i Århus, 1989 
Cand. merc. Handelshøjskolen i Århus, 1991 

- Har afsluttet 8 fag i afsætning og udenrigshandel, men aldrig afleveret af-
sluttende hovedopgave. 

 
Jeg har deltaget i TDC’s BLP program, hvilket har været TDC’s overordnede 
uddannelsesprogram for øverste ledelsesniveau. 
 
Som løbende inspiration og udvikling læser jeg en del faglitteratur indenfor om-
råder som branding, ledelse, forretnings- og organisationsudvikling. 
 
Deltagelse i en række salgskurser, KAM kurser og salgsledelseskurser. 
 
EMP kursus på INSEAD afsluttet primo 2011.  

  
 

Sprogkundskaber Flydende i engelsk i skrift og tale – højt forhandlingsniveau. 



Taler, læser og skriver godt tysk – meget tæt på forhandlingsniveau. 
Forstår nemt norsk og svensk. 
Taler grundlæggende fransk 

  
 

Referencer 
 
 
Netværk 

På forlangende. 
 
 
Medlem af VL 119. 
Medlem af INSEAD netværksgruppe. 

  
Private  
interesser 

Familien og hyppig motion. Stor interesse for vin, og har spillet golf i over 25 år, 
desværre de seneste år kun få gange årligt. 

  
 


