
 
 
 
 
Min uddannelsesmæssige baggrund er Cand.merc i regnskab og 
finansiering fra CBS i København. Min erhvervserfaring er opnået ved 
ansættelse som fuldmægtig på Kreditkontoret i Arbejderens Lands-
bank A/S, adjunkt på Handelsskolen i Ballerup samt lektor på 
Ingeniørhøjskolen samt bibeskæftigelser på bl.a. DTU og CBS. 
 
I februar 1999 blev jeg ansat på Ingeniørhøjskolen i København på 
Center for Videreuddannelse. Her har jeg gennem årene undervist og 
været fagansvarlig for økonomifagene Finansiel Ledelse samt 
Økonomisk Ledelse på lederuddannelserne: Ingeniørernes Lederud-
dannelse (EBA), Diplomuddannelse i Projektledelse (DPL) samt 
Diplomuddannelse i Ledelse (DL).   
 
Jeg er desuden underviser samt fagansvarlig i faget erhvervsøkonomi 
på henholdsvis Eksport- samt Proces- og Innovationsingeniøruddan-
nelserne. Desuden har jeg i en periode undervist i afsætningsøkonomi 
på Eksportingeniøruddannelsen.  
 
Jeg har udarbejdet undervisningsplaner, undervisningsmateriale, vare-
taget opgaveretning, projektvejledning samt afholdt både skriftlig og 
mundtlig eksamen. 
 
Jeg har igennem flere år været vejleder på afgangsprojekter på 
henholdsvis lederuddannelserne samt eksportingeniøruddannelsen 
 
I 4 år var jeg ekstern lektor på Instituttet DTU Management, hvor jeg 
underviste i faget Årsregnskab og Økonomistyring 
 
Dernæst blev jeg ansat som ekstern lektor på Institut for Produktion 
og Erhvervsøkonomi på CBS, hvor jeg de seneste 5 år har haft 
ansvaret for undervisningen i fagene Regnskabsvæsen samt 
Finansiering på HA(it)-uddannelsen.  
 
Jeg varetager konsulentlignende opgaver i form af individuelt tilrette-
lagte undervisningsforløb for virksomheder. Desuden underviser jeg i 
økonomi på DJØF Efteruddannelse samt i Forretningsforståelse for 
Ingeniørernes Efteruddannelses Fond (IEF) i både København og 
Århus hvert halve år. 
 
Jeg har i to perioder fungeret som studiekoordinator på lederuddan-
nelserne på Center for Videreuddannelse. 
 
I 2008 udgav jeg bogen ”Økonomisk Virksomhedsbeskrivelse”, DJØF-
Forlag, der siden er blevet revideret løbende. Denne bog anvendes 
bl.a. i økonomiundervisningen på HD-studiet på CBS. 
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