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BESTYRELSESPROFIL GITTE XENIA RYMARK 
 

PROCES- OG FORRETNINGSUDVIKLING, 
SAMT FORANDRINGSLEDELSE I DETAIL 

Jeg vil bidrage aktivt i din professionelle bestyrelse for din 
forretnings vækst og udvikling.  

Jeg vil bringe mine proces- og forandrings-kompetencer i spil, når 
erhvervslivet sætter bæredygtighed, trivsel, verdensmål, 
diversitet, natur og lign. på agendaen 

 

 

Jeg har 13+ år bag mig i detail- og IT-branchen. På hovedkontoret i Coop, Visma & Matas har jeg arbejdet med 
procesoptimering, ledelse, ledelsessparring, strategi, tværgående organisations-workflow og -kommunikation.  

Jeg er ved at tage sidste fag i en Diplomlederuddannelse og er partner i Bom & Xenia, hvor vi arbejder med 
bæredygtig team- & lederudvikling. Jeg er, fra min post som formand i boligforeningen, vandt til årshjulet i en 
bestyrelse med årsberetninger, regnskabsudarbejdelse, generalforsamlingens mødestruktur, budgettering m.m.  

 

HVAD KAN JEG: 

 Strategiudvikling og – implementering 

 Forandringsledelse 

 Kommunikation 

 Procesudvikling 

 Identificerer let forbedringer og er analytisk 
skarp og refleksiv 

 

HVEM ER JEG: 

 Er en omsorgsfuld, humoristisk, engageret 
og empatisk profil med kommunikativ kant 

 Det vi gør sammen, skal give MENING, 
udfolde POTENTIALE og skal lede til en REEL 
værdi 

 Jeg udfordrer respektfuldt ”sådan plejer vi 
at gøre” 

 

HVAD HAR JEG GJORT: 

 Jeg har ydet strategisk sparring til projektlederen, samt fungeret som med-facilitator på workshops i 
forretningen under udviklingen af ’Matas Natur’. Matas Natur er en del af Matas strategiske grønne & 
bæredygtige omstillingsproces. En forandringsproces som rykkede drift-forretningen mod 
projektorganiseret innovativ udvikling. 

 Jeg blev Månedens medarbejder i Matas efter at have indført logistikforbedring til modtager-orienteret 
vareforsyning. Hver butik i kæden sparede minimum 4 ugers FTE/år. Med fuld udrulning svarede det til 
22 FTE i kæden pr år 

 Jeg blev igen Månedens medarbejder i Matas efter at have udviklet datagrundlag, intuitiv rapportering 
og arbejds-flow til Indkøbsafdelingens beslutningsproces vedr varevalg til kæden 

 I mit job i Coop havde jeg indkøbsansvaret for et omsætningsbudget på + 100 Mio kr./pr år af FRIENDS 
baby- og børnetøj til Coop’s butikker i Danmark.  

 

 

KURSER & NETVÆRK: Jeg har søgt om optagelse i netværket Bestyrelseskvinder, tager kurset 
BESTYRELSESARBEJDE OG ADVISORY BOARDS hos Ledernes Kompetencecenter i november 2020 og er optaget 
med en profil på nBoard. 

PRIVAT: Født 1977, fraskilt, mor til Fie ’99, Lisa ’01 & Maria ’05. Bosat på Samsø. Spiller guitar og synger. Maler. 
Vandrer, sover i naturen og har besteget Sveriges højeste bjerg Kebnekaise.  


