BESTYRELSES CV
PERSONLIGE EGENSKABER
Bestræber mig på at inspirere og motivere for at flytte mennesker og kulturer.
Brænder for at kompetencer og ressourcer bruges bedst muligt - og at initiativer og
projekter skaber værdi. Hver gang!

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, og de giver os info om, hvordan du bruger vores
hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Vi bruger primært cookies til trafikmåling og
STRATEGISKE
KOMPETENCER
optimering af sidens indhold. Hvis du klikker "ACCEPTER ALLE
COOKIES", accepterer
du vores brug af cookies.
Prioritering af projekter for effektiv eksekvering af strategi. Etablering af sund
Læs vores cookiepolitik
projektkultur for succesfuldt projektarbejde. Forretningsudvikling, digitalisering,
digitale transformationer.

CHRISTINA
FOLDAGER

FUNKTIONSKOMPETENCER
+45 61 70 88 62

BRUG KUN NØDVENDIGE

Selvstændig virksomhedsejer. Rådgiver, mentor, konsulent og underviser.
Uddannelseschef og kursuschef med ansvar for strategi, personale- og
ACCEPTER ALLE COOKIES
afdelingsledelse. Projekt-, program og porteføljeledelse.

CHRISTINA@ ADAPTARE.DK

Læs mere om vores cookies
KOLDING

Tilknytning til ASNET Board
EXECUTIVE MEDLEM

REGION SYD

OM MIG
OPRIN D ELIGT GEOLOG, ERFARIN G FRA
MED IEBRAN CH EN , LED ER PÅ FLERE
N IVEAUER OG N U SELVSTÆN D IG
KON SULEN T I AD APTARE.D K. D ED IKERET
MED SMITTEN D E EN GAGEMEN T,
PRAGMATISK, PROCES- OG
MÅLFOKUSERET.

IMPLEMENTERINGSKOMPETENCER
Har - som programleder, leder og konsulent - solid erfaring med design og
implementering af såvel digitaliserings- og it-projekter som organisatoriske
forandrings- og strategiprojekter.
Nødvendige

BRANCHE ERFARING
Har erfaring fra/med offentlige forvaltninger, produktionsvirksomheder, grossister,
forsyninger, foreninger, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt
konsulent- og it-virksomheder.
Funktionelle

ERFARING SOM VIRKSOMHEDSEJER
Ja

Twitter:
https://twitter.com/ChFoldager
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/christinafoldager/
Hjemmeside:
https://adaptare.dk/
Proff.dk
https://www.proff.dk/rolle/christinafoldager/-/4006282849/

Nej

Antal ansatte
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Adaptare.dk bidrager

Statistisketil løft af jeres projektkultur - når I ønsker at realisere jeres strategiske mål

effektivt, udnytte ressourcer bedst muligt og øge jeres produktivitet
markant.
Marketing
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