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Hvem er jeg?

• Født og opvokset i Kina
• Kom til Danmark i 1989
• Læst Ph.D. på DTU
• Dansk gift og har to børn

• Arbejdet i forskellige danske virksomheder: 
Coloplast, FOSS Analytical, Novozymes,
Grundfos & Haldor Topsøe

• Har haft ledelsesansvar over for folk i:
USA, Sverige, Kina, UK og Tyskland
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Hvad er networking?

• Networking handler om at opbygge autentiske 
relationer med mennesker.

• Networking kan ske når som helst, hvor som 
helst: i supermarket, i en natklub, online, på en 
frivillig begivenhed, eller på et lokalt møde i din 
fagforening
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Networking kan føles svært

Følelser
• Akvart
• Ubehageligt
• Uægte
• Udmattende

Misforståelse:
• Kun begynde at tænke på netværk, når de har brug for 

noget
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Hvad er gevinsten?

• Venskab

• Muligheder

• Gode råd

• Assistance

• Positiv indflydelse

• Connections = More Connections
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Tre vigtige elementer

• Know – første fase

• Like – anden fase

• Trust – afgørende fase
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Mit netværk

• VL-grupperne
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Selskabets formål er at fremme kendskabet til og 
forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved 
bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og 
almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

VL 92

• Innovation focus
• Mange forskellige brancher og baggrund
• Fortroligt forhold i gruppen
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Mit netværk

• NEW
Network for Executive Women

Danmarks førende netværk for kvindelige topledere

• Dele erfaring gode som dårlige
• Inspiration & energi
• Frirum I den travle hverdag
• Direkte og ærlige sparring
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Mit netværk

• DI – Innovationsnetværk for forskning og 
udviklingsdirektører

Netværket som giver dig mulighed for at fastholde 
ledelsesparring og løbende udvikle dit ledelsesarbejde.

VL 92

• Møde med udvalgte emner
• Fokus på innovation processer 
• Erfaring udveksning
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• Navne er skiftet til Presidents Institute
• Det er alt for mange udskiftninger i gruppen
• Det mangler et tæt forhold i gruppen

Mit netværk

• Institute for Selskabsledelse
(Presidents Institute)

Directors Club was established in 2009 with the 
ambition to accommodate the increasing demand for 
a dynamic forum, focusing on the daily challenges 
that executives and board members face in their 
companies.
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Nogle erfaringer

• Definere dit formål med netværkerne

• Gode netværker tager tid og energi til at finde og vedligeholde

• Det er vigtigt at alle bidrager aktivt til netværket

• God kemi er afgørende for et godt netværk

• ”Learning by doing” – Start fra i dag!
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Thank You


