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En stærk virksomhed 
med stærke ledere og medarbejdere 

er kernen til store resultater
Salgsudvikling

Personligt lederskab

Organisationsudvikling



1

udvikler menneskers fulde potentiale 
og får dem til at blive den bedste udgave af sig selv

Personligt lederskab

Salgsudvikling

Organisationsudvikling

Focused Mindset kompetenceudvikler, 
træner og øger jeres performance indenfor 
salg, personligt lederskab og 
organisationsudvikling
– successen afhænger af dig og dine ledere. 

”I mine mere end 30 år som chef i Forsvaret har jeg ikke 
tidligere oplevet noget så målrettet og omsætteligt, som 
forløbet med Lene-Christine fra Focused Mindset.” 
Kent Mikkelsen, Oberst Løjtnant

Kompetenceudvikling
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• Øger lønsomheden hos den enkelte og i 
teamet ved at performe bedre gennem et 
målrettet, styrkebaseret og 
resultatorienteret samarbejdsforløb.

• Sætter fokus og holder fast indtil retningen 
er skarp og målet tydeligt.

Focused Mindset

• Skaber omsættelige resultater, så I selv kan 
drive det videre.

• Tror på, at det er menneskerne i 
virksomhederne, der gør forskellen. Det er 
derfor afgørende, at de udfolder deres 
fulde potentiale i dagligdagen.



Teamet bag
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Lene-Christine K. Winther er indehaver af og 
direktør i Focused Mindset ApS.

Lene-Christine har over 20 års erfaring indenfor salg 
samt ledelse og har senest siddet med ansvaret for 
salg, kommunikation og marketing ved LMO med 
400 medarbejdere. Derudover har hun af flere 
omgange opbygget salgsafdelinger og arbejdet med 
kulturændringer i virksomhederne.

Lene-Christine har en meget praktisk tilgang til 
opgaverne og fokus på omsætteligheden i den 
daglige drift.

Foruden en masse private virksomheder er 
Forsvaret i dag en af Lene-Christines største kunder. 
Derudover kører hun mange individuelle 
sparringsforløb.



Teamet bag
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Peter Holmen 
Freelancekonsulent

Peter kommer med en 
baggrund fra Dansk 
Supermarked og har mange 
års erfaring indenfor 
strategi, ledelses-udvikling 
og rekruttering.

Peter løser bl.a.  opgaver for 
DSV, Lego, Billund Lufthavn, 
Dansk Supermarked, OK og 
Flügger.

Christian Wegener Bertelsen
Freelancekonsulent

Christian er 
Officersuddannet og har 
mange års erfaring med 
disturbance handling, 
personlig udvikling og 
organisationsudvikling.

Christian løser bl.a. opgaver 
for Cult, Sparekassen 
Sjælland, Din Forsyning 
samt Fors A/S

Kim Gudiksen Hansen 
Freelance økonomisk rådgiver

Kim kommer med en baggrund 
som CFO fra bl.a. Stibo, Bording, 
Arrow m.fl.

Kim hjælper virksomheder med 
at skabe lønsom vækst gennem 
en ny og præcis økonomisk 
indsigt.

Med den økonomiske indsigt 
skabes et veldokumenteret 
grundlag for det fremadrettede 
strategiarbejde og/eller 
forandringsprojekter. 

Gitte Als
Freelancejournalist og 
kommunikationsrådgiver

Gitte kommer med en fortid 
fra SKAT og er en erfaren og 
effektiv kommunikatør med 
stor indsigt i erhvervslivet

Hun er kommunikations-
fagligt bredt funderet og har 
mange års praktisk erfaring 
fra både offentlige styrelser 
og det private erhvervsliv. 
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Birgitte Clausen   

Kvinden bag Struqtures

Birgitte har en baggrund 
som bl.a. HR Direktør og 
Global Indkøbsdirektør i 
Lego samt andre store 
private og offentlige 
virksomheder.

Birgitte har udviklet 
konceptet Struqtures som 
kan identificere hvor og 
hvordan der skal sættes ind 
for at give størst effekt på 
top- og bundlinie.

Mikkel Nüssler
Freelance analytiker

Mikkel beskæftiger sig med 
målinger og lederper-
formance samt trivsel og 
værdiskabelse i virksom-
hederne.

Derudover er han ekstern 
lektor ved Aarhus 
Universitet.

Mikkel løser bl.a. opgaver 
for  Simens Global, Scan-
energi m.fl.

Kenneth Agner
Freelancekonsulent 

Kenneth har en fortid som 
bl.a selvstændig 
Erhvervsdrivende samt en 
økonomisk baggrund og 
beskæftiger sig med bl.a. 
forretningsudvikling samt 
bestyrelsesarbejde.

Kenneth er meget praktisk 
orienteret og har stort fokus 
på effektivitet og øget 
bundlinie. 



Kontakt os

6

Er du interesseret i en snak om, hvor 
og hvordan vi kan gøre en forskel i 
din virksomhed, så tøv ikke med at 
kontakte os, det er ganske 
uforpligtende.

Du kan nå os på: 
Tlf. 93 80 00 42
Mail lc@focumind.dk

Se også vores referencer på
www.focusedmindset.dk
og Linkedin

mailto:lc@focumind.dk
http://www.focusedmindset.dk/
https://dk.linkedin.com/in/focusedmindset
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