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Irene Wittrup
irene Wittrup er ansat som partner i
Aumento Advokatfirma. Hun kommer
senest fra en lignende stilling hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Hun er specialiseret i byggeriets retsforhold og rådgiver
bygherrer, entreprenører, arkitekter og
ingeniører gennem hele byggeprocessen.
Hun har ført et betydeligt antal retssager og repræsenteret
klienter i voldgiftssager. Irene Wittrup rådgiver om dansk
fondslovgivning og internationale fonde.
Kim S. Olesen
Kim S. Olesen, 41 år, er ansat som driftsleder i Esbjergs nye shoppingcenter, af
ejendomsudviklingsvirksomhederne TK
Development og Capman Real Estate.
Han er uddannet VVS-rørsmed ved Herning tekniske skole og har taget en lederuddannelse ved uddannelsescentret
Cph West. Han kommer senest fra en stilling som teknisk
chef på Hotel Scandic Olympic. Tidligere har Kim S. Olesen været servicetekniker hos ejendomsselskabet Frederiksborg Ejendomsinvest. Det nye shoppingcenter, Broen
shopping, åbner 10. april 2017.
Astrid Gade Nielsen, 56 år, er ansat som kommunikationschef i slagterivirksomheden Danish Crown. Hun er
uddannet cand.phil. ved Aarhus Universitet. Hun kommer senest fra en stilling i kommunikationsafdelingen hos
mejerikoncernen Arla, hvor hun har været i 28 år. I perioden 2002 til 2016 var hun ansvarlig for mejerikoncernens
kommunikation samt en del af direktionen. Hos Danish
Crown får Astrid Gade Nielsen det samlede ansvar for kommunikation, CSR og public affairs i én funktion.
Anders Hyldborg, 38 år, er udnævnt til adm. direktør for
North Media-koncernens onlinedatterselskab Boligportal.dk. Han kommer senest fra en stilling som kommerciel
direktør hos Boligportalen.dk. Tidligere har Anders Hyldborg været markedschef i Jysk Fynske Mediers Guloggratis.dk.
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Fra pedalspand-succes til
eksklusive designboliger
Af Karen Fredslund Ellegaard

D

en danske virksomhed Vipp, som
er kendt for designet af den verdensberømte pedalspand, er i færd
med at erobre nye territorier. For Kasper Egelund, adm. direktør i Vipp, er
det et naturligt skridt for virksomheden at udvide forretningsområdet og
vise omverdenen, at Vipp er andet og
mere end den klassiske pedalspand.
Spanden er tegnet af Vipps grundlægger Holger Nielsen, der i sin tid
blev bedt om at lave en spand specielt
anvendelig for en frisørsalon. Siden
Vipp-spanden så dagens lys i 1939, er
den kun forbedret lidt og nu anset som
kulttilbehør i moderne hjem. I 1992
overtog anden generation firmaet.
I København er Vipp med en række
partnere gået sammen om at indrette
11 nye og eksklusive lejligheder i dansk
design udelukkende med Vipp-køkkener, ligesom lejlighederne vil blive
udstyret med designvirksomhedens
badeværelsesmøbler og armaturer, når
de er færdigopført.
Projektet hedder Chimney House og
ligger tæt på stranden ved Svanemøllen
mellem København og Hellerup. Lejlig-

Lars Kaa Andersen, adm. direktør hos kommunikationsbureauet Millward Brown Nordic, fylder mandag 50 år.
Han er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business
School. Han startede Millward Brown i Danmark i 1994.
Senere åbnede han også kontor i Stockholm, og i januar
2016 solgte han virksomheden til kommunikationsbureauet WPP/Kantar Millward Brown. I dag er Lars Kaa
Andersen minority shareholder.

Navnestof sendes til profil@borsen.dk
Annoncemateriale sendes til annonce@borsen.dk

Totalindretning
i lejlighederne er med
Vipp-produkter
hed for gamle industribygninger, som
sættes i stand af dygtige arkitekter. Vores eget hovedkontor er eksempelvis et
gammelt bogtrykkeri. Det er sjældent,
at man falder over så specielt et stykke
arkitektur i Danmark, som vi har fundet her. Kombineret med den gruppe
mennesker, som er med i projektet og
de eksklusive lejligheder, som bliver
bygget ved siden af, fik os til at gå med,”
lyder det fra Kasper Egelund.
Gennem de seneste år har Vipp investeret massivt i udviklingen af nye
produkter og koncepter i både ind- og

udland. Initiativet er et led i en overordnet strategi, som Kasper Egelund
har været med til at udstikke, siden
han blev adm. direktør i 2011.
“Selvom spandene stadig ligger
dybt i vores dna, har vi en masse andre
danskdesignede kvalitetsprodukter i
vores portefølje. Blandt andet køkkener, lamper, badarmaturer og en omfattende badeværelsesserie, hvor man kan
få alt fra lamper til toiletrulleholdere.
Totalindretningen af Chimney
House med Vipp-produkter er en af
grundpillerne i en ny måde at bringe
dem i brug,” siger Kasper Egelund.
Kasper Egelund driver Vipp sammen
med sin familie. Virksomheden har i
dag 42 ansatte i København, og der er
ca. 400 Vipp-forhandlere over hele verden. Kasper Egelunds mor er arbejdende bestyrelsesformand i virksomheden,
og søsteren er konceptdirektør.
Kasper Egelund er uddannet
leder i Flyvevåbnet, og han har
siden taget en cand.merc.-uddannelse fra CBS. Han er gift
med Heidi, og sammen har parret tre børn. Familien er netop
flyttet ind en nyrenoveret villa
i Dragør.
kael@borsen.dk

I nYE jOB
Katja Persson

Morten Wellendorf
Morten Wellendorf er ansat som client
engagement director hos ingeniørvirksomheden Valcon, Han har en ph.d. i
operations management med fokus på
digital administration og ESDH fra Copenhagen Business School. Han kommer senest fra en stilling som managing
consultant hos konsulentvirksomheden PA Consulting
Group. Han har i ti år arbejdet som konsulent inden for it,
knowledge management og it-strategi. Tidligere har han
været ekstern lektor på Copenhagen Business School og
chefkonsulent hos ingeniørvirksomheden Rambøll. I sin
nye stilling bliver han en del af forretningsområdet IT Management & Digitalisation.

hederne forventes klar til indflytning i
løbet af 2018. Bag byggeriet står ejendomsudvikler Martin Kvist-Madsen.
Kombinationen af renoveringen af en
eksisterende industribygning, ambitiøs
arkitektur samt kendskabet til Martin
Kvist-Madsens fokus på kvalitet har
fået Kasper Egelund til at kaste sin
kærlighed på projektet.
“Hos Vipp har vi en stor forkærlig-

Katja Persson er ansat som
proceskonsulent hos it-konsulentvirksomheden Devoteam
Consulting. Hun er uddannet
serviceøkonom fra Erhvervsakademiet i Lyngby. Hun kommer senest fra en stilling som
quality & process manager
i it-konsulentvirksomheden
Globalconnect Outsourcing
Services. Hun er ITIL v3 certificeret og har de sidste tre
år arbejdet med procesoptimering. I sin nye stilling vil
Katja Persson arbejde med
procesoptimering og værdiskabelse for kunderne.
Lars
Vejs-Petersen

Lars Vejs-Petersen, 38 år,
er ansat som underviser på
Erhvervsakademi
Dania
i Silkeborg. Han er uddan-

net cand.merc. i markedsføring og markedsøkonomi fra
School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Tidligere har han
arbejdet med undervisning,
salg og markedsføring hos bl.a.
Aarhus Business College,
Horsens Erhvervsråd og en
række mindre virksomheder. I
sin nye stilling skal Lars VejsPetersen undervise i markedsføring og markedsøkonomi på
den videregående uddannelse
til handelsøkonom.
Camilla Olsen

HR, facility og kundeservice.
Søs Reimar

Søs Reimar er ansat som receptionist og HR-koordinator
hos ingeniørvirksomheden
Valcon. Hun kommer senest
fra en stilling hos strategikonsulentfirmaet Qvartz, hvor
hun har opnået erfaring med
rejsebooking, kalenderstyring,
HR- og event koordinering.
Maja Rosendahl
Larsen

Camilla Olsen er ansat som
HR- og projektansvarlig hos
annoncebureauet Nichehuset. Hun kommer senest fra
en lignende stilling som administrationskonsulent hos
Nichehuset. Tidligere har hun
været ansat som nordic business relation manager hos
annoncebureauet DG Media
og som marketingschef hos
Urban. I sin nye stilling får
Camilla Olsen ansvar for bl.a.

Maja Rosendahl Larsen er
ansat som HR-manager hos
it-rådgivningsvirksomheden
Affecto. Hun er uddannet
HD i organisation og ledelse
fra Copenhagen Business
School og kommer senest
fra en stilling som group HR
director i bryggeriet Royal
Unibrew. Tidligere har hun

arbejdet med HR i blandt andet den finansielle sektor med
fokus på områder inden for
strategisk medarbejder- og lederudvikling. I sin nye stilling
bliver Maja Rosendahl Larsen
HR-ansvarlig i Danmark samt
for
HR-udviklingsprojekter
på tværs af de skandinaviske
lande.
Mette Flink
Sørensen

Melissa Bolvig
Christensen

Patent- og varemærkevirksomheden Patrade har ansat nye medarbejdere. Mette
Flink Sørensen er ansat som
advokat. Hun er uddannet
cand.jur. fra Aarhus Universitet og kommer senest fra
en lignende stilling hos Dahl
Advokatfirma. Melissa Bolvig Christensen er ansat som
advokatfuldmægtig. Hun er

