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CV 
Status Single 60 år Børn: 2 voksne (25/27 år)  
Sprog  Dansk, Engelsk, Nordisk (norsk/svensk) 
Uddannelse  Cand. Techn. Soc. (1988) 
Fritid  Tursejlads, kapsejlads, musik, natur  
Seneste job  Indehaver BaghButikken ApS 

 

 

Kompetancer 

 

• Teknisk indsigt 

• Evne til at formidle tekniske problemstillinger 

• Flair for at motivere kolleger på alle niveauer 

• Evne til at skabe og fastholde relationer med kunder og underleverandører 

 

 

Erfaring 

 

• Ledelse af kolleger på alle niveauer 

• Miljøoptimering af processer og produkter 

• Teknisk salgsarbejde 

• Produkt- og procesudvikling i metalindustrien 

• Opbygning og vedligehold af kvalitetsstyringssystemer 

• Fremstilling af teknisk salgsmateriale  

• Standopbygning og messedeltagelse 

• Automation af produktionsprocesser via robotter og specialmaskiner 

 

 

 

Karriereoverblik   
2017- Indehaver - Konsulent 

 
BaghButikken ApS 

2014-2015 Medlem af DI’s ambassadørkorps for automa-
tion og produktivitet 
 

Dansk Industri 

2002-2018 Administrerende direktør 
 

Bagh & Co A/S 

1998-2003 Kriteriechef Miljømærkesekretariatet (dk-
Teknik) 

2001-2003 Områdekoordinator for energitekniske pro-
blemstillinger 
 

Miljømærkesekretariatet (dk-
Teknik) 

1996-1998 Projektleder / Miljøkonsulent 
 

dk-Teknik 
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1994-1996 Forsker (miljøvurdering af byggematerialer) Statens Byggeforsknings Institut 
(SBI) 

1993-1994 Projektleder / Undervisningsassistent Institut for Miljø, Teknologi og 
samfund (RUC) 
 

1993 Projektleder 
 

Greenpeace 

1991-1993 Projektleder 
 

PlanMiljø 

1990-1991 Projektleder 
 

CASA 

1989-1990 Salgschef 
 

Bagh & Co A/S 

1988-1989 Bygningsmedarbejder 
 

S.E. Andersen A/S 

1986-1987 Projektleder for projekt vedr. fremstilling af 
kursusmateriale for montageanalyse - rettet 
mod mindre virksomheder 

RUC 

1980-1988 Arbejdsmand/værkførerafløser Thermoform A/S 
   
1979-1980 
 

Specialarbejder  Det danske stålvalseværk 

 

Karriere detaljer 

2002-2018 Adm. Direktør - Bagh & Co A/S 
 

Reference Formand, bestyrelse, konsulent (DI) 
 

Ansvar Udvikle og eksekvere strategi for modernisering af produktion, produktudvikling 
og salg af kabelføringsveje og tilbehør. 
 

Succeskriterier (para-
dokser) 

Skabe rationel konkurrencedygtig produktion uden at miste evnen til at frem-
stille specielle kundetilpassede skræddersyede løsninger 
Fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere i et værksted præget af 
ensidigt gentaget arbejde. 
Formidle succeshistorier om kundetilpassede løsninger overfor travle installatø-
rer, som foretrækker samlede standardleverancer fra grossister 
 

Virksomheden Bagh & Co A/S er den sidste eksisterende danske producent af kabelføringsveje 
(kabelstiger og –bakker). Disse produkter anvendes til føring af kabler i større 
byggeri og industri, kraftværker og andre tekniske anlæg, hvor der bruges meget 
strøm. 

 

 

1998-2003 Kriteriechef Nordisk Miljømærkning 
 

Reference Sekretariatschef 
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Ansvar Etablere rutiner for udvikling af kriterier for miljømærkning af varer og license-
ring af producenter og underleverandører. Forberedelse af møder Dansk- og 
Nordisk Miljømærkningsnævn. 
 
Udvikle overordnet strategi (Miljøfilosofi) for miljømærkningsaktiviteter. 
 

Succeskriterier Skabe miljøforbedringer med opbakning fra producenter og miljøpolitiske orga-
nisationer. 
 

Virksomheden dk-Teknik var på det tidspunkt en konsulentvirksomhed, som vandt opgaven 
med at etablere Miljømærkesekretariatet.  dk-Teknik er i dag fusioneret med 
Force-Institutterne, og Miljømærkesekretariatet er flyttet til Dansk Standard. 

  
 


