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Jeg er en engageret og resultatorienteret leder og
udvikler med 20+ års erfaring i organisationer og
indenfor arkitektur. Jeg har ledet forretning og
rådgivning i nordisk regi og flere offentlige,
politiske organisationer.
Jeg har arbejdet med forandringsledelse, samt
produktions- og designledelse i Danmark og
Norge, samt med rådgivning i hele Norden. Jeg har
udviklet arkitektur og skabt innovation. Jeg har
deltaget i en bred vifte af projekter, skalaer og
processer fra strategisk niveau til design.

VORDINGBORG KOMMUNE
Afdelingschef, Trafik & Ejendomme, Parker og Havne
2019 – 2022
Chef for 4 ledere og 250 medarbejdere med driftsbudget på 194. mio. kr. and
byggeriprojekter for 50-100 mio. kr. Forandringsledelse under Corona pandemi
med sammenlægning af to afdelinger til én samlet med organisering af nye
samarbejder i tillidsorganisation. Ansvar for veje, trafik, parker, natur, havne,
byggeri, anlæg og beredskab. Servicering af politisk udvalg, sekretær for
Trafiksikkerhedsrådet og reder for den historiske færge i Grønsund, Ida.

ARKITEMA ARCHITECTS
Jeg har solid erfaring med at udvikle arkitektur og
rum til mennesker. Jeg har arbejdet med projekter
indenfor byrum, landskab, klima, boliger, skoler,
hospitaler og infrastruktur og som entreprenør.
Med entreprenant ånd har jeg udviklet nye
teamwork, workflow, processer og nye, tætte
samarbejder. Med særlige kompetencer indenfor
kommunikation er jeg også god til at give noget et
sprog.

PERSONLIGE KOMPETENCER
Drevet af at skabe nye løsninger og resultater.
Dedikeret og resultatorienteret med et
strategisk og et operationelt fokus.
Empatisk og effektive lederegenskaber med
stort engagement for teamledelse.
Evner at skabe langvarige, frugtbare relationer.
Et innovativt og entreprenant mindset.

KONTAKT INFORMATION
4791 Borre / 1632 København
+45 2928 2181
lise@lisethorsen.dk
www.lisethorsen.dk

Tegnestuechef, produktionsledelse, København
2018-19
Som tegnestuechef for 100 arkitekter og specialister havde jeg omsætningsansvar
for 100 mio. DKK. Primært fokus var forandringsledelse med organisering og
implementering af ny teamledelse og nye samarbejder, herunder tilpasning af
arbejdsgange efter COWI opkøb.

Tegnestuechef, produktionsledelse, Oslo
2017 – 2018
Som udstationeret tegnestuechef, med produktionsledelse af 30 arkitekter,
ingeniører, og designere, leder jeg omsætning indenfor hospitaler, skoler, boliger,
urban og af norsk forsvar for 60 mio. NOK. Skaber nyt BIM branche-netværk.

Tegnestuechef, produktionsledelse, Aarhus
2017
Koordinering i produktionsledelsen for 200 medarbejdere og 200 mio. DKK.
omsætning.

Job manager, Aarhus
2015 – 2017
Job manager for 30 arkitekter, konstruktører og designere i BOLIG og URBAN i
tæt samarbejde med partner Mette Julie Skibsholt. Omsætning 30 mio. DKK.

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
Tegnestuechef, Aarhus
2014 – 2015
Tegnstuechef med rådgivning indenfor byrum, erhverv, infrastruktur, mobilitet og
tekniske anlæg. Projekter med stibroer på havne og I Gudenåen, design af Aarhus
Letbane, konkurrencer, PQ, etc. i tæt samarbejde med CEO.
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PROFESSIONELLE KOMPETENCER

Arkitekt, skribent og leder
Ledelse og forretning
Leder for organisation med 250
medarbejdere og ledere.
Koncept- og produktionsledelse af komplekse
forandrings- og demokratiprocesser.
Entreprenør af drift, anlæg og beredskab.
Ansvar for produktionsledelse.
Salg af arkitektrådgivning.
Implementering af forretningsdrevet
teamledelse og ny samarbejdskultur
Markedsudvikling, ejendomssalg og
forhandlingsprocesser.
Forandringsledelse i en stor offentlig
organisation og i kommerciel rådgivning.
Politik udvikling og markedsstrategier.

Design, arkitektur, og produktion
Udvikling af koncepter, ledelse af projekter I
byrum, landskab and strategisk byudvikling
infrastruktur, tekniske anlæg, etc.
Rådgivning, konkurrencer, og tilbudsprocesser.
Rådgivning af projekter indenfor
klimahåndtering og bæredygtighed.
Design og planlægning af projekter.
Rådgivning af design- og produktionsledelse.
Strategiudvikling af potentialer og projekter.
Universitetsundervisning i håndværk og
æstetik.
Udvikle ny kommunikations g brandstrategi
med implementering af ny identitet.
Udvikle nye rutiner og produkter til presse og
medieplatforme og ny folkelig formidling.

KARRIERE FORLØB - FORTSAT

SCIENCE, KØBENHAVNS UNIVERSITET
Undervisningsassistent og eksaminator
2010 – 2015
Udvikling og undervisning af nye kunstneriske arbejdsmetoder indenfor landskab
og æstetik. Kursus udviklet til obligatorisk studie på 15 ECTS-point.

GRUPPEN FOR BY- OG LANDSKBSPLANLÆGNING / GBL
Landskabsarkitekt og strategisk planlægger, Kolding
2011 – 2014
Rådgivning indenfor konkurrencer og PQ’s. Design, planlægning og økonomiledelse
i projekter for byrum, strategisk planlægning, infrastruktur og tekniske anlæg. 6+
års rådgivning hos GBL, en pionér i byøkologi, klima og bæredygtighed.

ODENSE KOMMUNE
Projektleder, Odense
2007 - 2010
Projektleder af kompleks byudvikling samt borgerprocesser i tæt samarbejde med
borgmester Anker Boye. Salg af in-house rådgivning. Fremlægge sager i fagudvalg.

SILKEBORG KOMMUNE
Sektionsleder, Silkeborg
2001 - 2007
Ledelse af parksektionen med transformationsprojekter i byrum og opland som
design af byrum og pladser med kunst samt omfartsveje, rekreation og stiforløb og
ny faunapassage i Gudenåen. Grøn drift, økonomi- og personaleledelse.
Fremlæggelse af sager i fagudvalg.

SELVSTÆNDIG ARKITEKT

GRUPPEN FOR BY- OG LANDSKBSPLANLÆGNING / GBL
2022 2010 – 2015

Rådgivning indenfor design,
projekter og ledelse.
LANDB. Kunst-atelier med
fondsstøtte fra Kirkeministeriet,
Dansk Kunstnerråd, Dreyers Fond,
Danmarks Nationalbank.

Landskabsarkitekt og planlægger, Kolding
1998 – 2001
Rådgivning indenfor landskab, planlægning og klima I byrum og det åbne land.

VEJLE AMT
Landskabsarkitekt, Vejle

IT- & MEDIA

1997 – 2001
Storeskala vindmølleplanlægning. Pionér-projekt med design af 3D geodata
landskabsmodellering. Temakonference for amtsråd samt borgerprocesser.

MS Office & Adobe CS
AutoCad, MapInfo, Land4, 3D GIS-modellering
Offentlige IT-systemer
Økonomiprogrammer , ESDH, etc.
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Jan Michelsen, udviklingsdirektør, Vordingborg
Kommune
”Lise sørger for en klar struktur I opgaveløsningen.
Hun er samtidig en dygtig kommunikator, der
præcist sætter en fælles retning for organisationen.”

EFTERUDDANNELSE

Ulrik Dybro, COO, Arkitema Architects

High Performance Leadership, Executive Foundation, CBS

”Lise indeholder mange facetter, så det er svært at
beskrive hende med få ord. De vigtigste må alligevel
være energi and intellekt på højt niveau. Praktisk
og filosofisk tilgang til opgaver og ledelse følges ad.
to the tasks and management. Lise stiller store krav
til andre, men leverer også selv, hvilket jeg som
hendes chef har sat stor pris på”.
Kristian Hagemann, CEO & Partner, Gottlieb
Paludan Architects
”Lise er en tillidsfuld og respekteret sparringspartner
i ledergruppen, bærer sit ansvar bevidst og forstår
at handle hurtigt og præcist ved såvel projekt- og
kontraktlige som personalemæssige udfordringer.
Den fine balance med empati og handlekraft er en
stor styrke hos Lise.”

INTERNATIONALT
Dansk:
Modersmål
Engelsk:
Flydende
Fransk:
Flydende
Skandinavisk: Flydende
Tysk:
Moderat
International erfaring I en årrække med bopæl og
jobs I Lille (F), Toulouse (F), Seychelles, and
Bruxelles, har lært mig hvordan man taktfuldt og
empatisk agerer klogt i en global verden.

PERSONLIGT

2021
Et års studieforløb med 12 dages foredrag, workshops og læsestudier med landets
mest fremtrædende internationale forretningsledere, forskere, kunstnere og
intellektuelle.

Indsigt og handlekraft, Executive Foundation, CBS
2019
Kursus og filosofistudie ved filosof Fogh Kirkeby og professor Reinhard Stelter efter
græsk filosofi protreptik, samt coaching metoder som ledelsesredskab.

Coaching, Kierkegaard og ledelse, Københavns Universitet.
2018
Kursus ledet af teolog Pia Søltoft og professor Reinhard Stelter om filosoffen Søren
Kierkegaards tænkning som reflektion til personligt lederskab kombineret med
coaching metoder fra sportens verden.

Efteruddannelse i byggejura og i norsk arbejdsmiljø.
2017-18

Arkitema Master, TACK
2017
Ledelse og organisationsudvikling indenfor arkitektrådgivning.

Efteruddannelse og kurser indenfor arkitektur og administration
1998- 2016
Projektledelse og kurser i offentlig administration, jura og forvaltning samt
redskaber og designredskaber som AutoCad, MapInfo og 3D GIS-modelling.

Cand. Arch., Kunstakademiets Arkitektskole, København
1989–1997
Bachelorstudie hos professor Henning Larsen. Master I Landskab og Planlægning,
hos professor Steen Høyer og Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole. Studie
suppleret af et landskabssemester på Landbohøjskolen samt 1 års orlov til ophold
på Seychellerne i det Indiske Ocean.

TILLIDSHVERV OG FILANTROPI
Jeg er mor til Anna og Hans på 18 år, der er glade
studenter. I en årrække har vi boet i Jylland og Fyn.
I dag bor jeg med min mand i København og på
Møn med international atmosfære blandt
gæsterne i min mands B&B.
Kunst, bygnings- og kulturarv har min glæde og
interesse. Sommer 2022 er jeg vært på Liselund
Slot på Møn og i mere end 20 år har jeg som
medlem af menighedsråd forvaltet fredede kirker.

2022
2022 - 2024
2022 - 2024
2016 – 2019
2002 – 2022
2007 – 2010

Slotsvært på Liselund, Nationalmuseet.
Bestyrelsesmedlem, Danske Landskabsarkitekter.
Medlem af redaktionsudvalget, Tidsskriftet Landskab.
Bestyrelsesmedlem, Arkitektforeningen Understøttelsesfondet.
Medlem af menighedsråd på Møn, Baagø og på Fyn.
Bestyrelsesmedlem i skole og børnehave.
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