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Thomas Hvidt

 PFA Pension 
 CBB Mobil/Bibob

Thomas Hvidt er ansat hos 
PFA Pension som Head of 
Digital, hvor han skal lede et 
team med ansvar for kon-
cernens digitale platforme 
og kampagner. Han kom-
mer fra CBB Mobil / Bibob 
(Telenor Danmark) hvor han 
har stået i spidsen for alle 
social media og content 
marketing kampagner for 
de to brands. Tidligere har 
Thomas Hvidt været ansat 
hos PeopleGroup og i JP/
Politikens Hus.

Mikkel Rossing

 Mindshare 
 TDC

Mikkel Rossing er tiltrådt 
som ny Social Media Advi-
sor hos media- og kommu-
nikationsbureauet Mindsha-
re. Mikkel har senest foldet 
sig ud som digital strateg 
hos TDC bl.a. med det over-
ordnede ansvar for Telmore 
på sociale medier. Han er 
Master-grad fra Roskilde 
Universitet og har tidligere 
også arbejdet hos YouSee 
og Komfo.

Tina Mellergaard 
Jensen

 Mindshare 
 Advice

Tina Mellergaard Jensen er 
startet hos media- og kom-
m u n i ka t i o n s b u re a u e t 
Mindshare som ny Senior 
International Social Media & 
Content Strategist. Hun 
kommer fra en stilling som 
social media advisor i Ad-
vice. Tina Mellergaard Jen-
sen er uddannet i marketing 
og kommunikation fra CBS 
og har en Master-grad fra 
Københavns Universitet.

Tue Kempf

 Mayday Film 
 Odense Sport & Event

Tue Kempf er ny direktør 
hos Mayday Film, hvor han 
får ansvaret for filmselska-
bets daglige drift. Han kom-
mer fra en stilling som ud-
viklingschef i Odense Sport 
& Event, hvor han bl.a. har 
haft ansvar for koncerter, 
live-events og TV-shows. 
Han har tidligere bl.a. været 
kommerciel chef i Odense 
Boldklub.

Mia Lynge Andersen

 Patchwork 
 Status Creative

Mia Lynge Andersen er an-
sat som ny strategic planner 
hos social marketing-bu-
reauet Patchwork. Hun 
kommer fra det amerikan-
ske PR-bureau Status Crea-
tive og har betydelig erfa-
ring inden for digital 
marketing og social media-
kommunikation. Tidligere 
har hun blandt andet arbej-
det med brands som MAC 
Cosmetics og Volkswagen, 
og det seneste års tid har 
hun fungeret som Særlig 
Rådgiver på den politiske 
scene i Danmark.

Ann-Sofi Hansen

 Patchwork 
 Mindshare

Ann-Sofi Hansen er startet 
som ny senior projektleder 
hos social marketing-bu-
reauet Patchwork. Hun 
kommer senest fra Mindsha-
re, hvor hun bl.a. har arbej-
det med brands som Faxe 
Kondi og Europæiske Rejse-
forsikring. Ann-Sofi Hansen 
har desuden flere års solid 
erfaring fra både film- og 
bureausiden og med so-
ciale platforme.

Mikkel Andersen

 Text100 
 Text100

Kommunikationsbureauet 
Text100 har udnævnt dan-
ske Mikkel Andersen til ny 
Senior Vice President i 
EMEA. Han rykker dermed 
fra en rolle som dansk lan-
dechef til en international 
topstilling i bureauet.
Mikkel Andersen har en kan-
didatgrad fra CBS i Politisk 
Kommunikation & Ledelse, 
og han kom til Text100 i 
2012 fra Burson-Marsteller.

Jakob Kjøller 

 SOS Børnebyerne 
 Freelance

SOS Børnebyerne har ansat 
Jakob Kjøller som leder af 
organisationens første 
landsindsamling, der finder 
sted søndag den 10. maj. 
Jakob Kjøller er uddannet 
cand. scient. soc. og har 
mange års erfaringer fra 
humanitære organisationer, 
blandt andre Dansk Flygtnin-
gehjælp og Mødrehjælpen. 
I Mødrehjælpen opbyggede 
han afdelingen for kommu-
nikation, fundraising og do-
kumentation fra bunden.

Helle Søderlind 

 Eniro  
 Eniro 

Helle Søderlind er udnævnt 
til kontorchef for Eniro-kon-
cernens nyoprettede ser-
vicecenter i Malmö, der vil 
servicere Eniros kunder og 
tjenester i Norge, Sverige og 
Danmark med dataopdate-
ringer og produktion af an-
noncer. Helle kommer fra en 
stilling som produktionschef 
i Eniro Danmark, som hun 
kom til i forbindelse med 
Eniros opkøb af Mostrup 
Vejviser i 2002. 

Troels Haugstrup

 IMPACT 
 IMPACT

IMPACT, det tidligere Web-
danmark.com, udvider part-
nerkredsen med Troels Hau-
gstrup. Dermed består 
ejerkredsen i selskabet nu af 
Kasper Holst, Jens Mikkel-
sen, Ask Ullerup, Morten 
Holst og Troels Haugstrup.
Troels Haugstrup er uddan-
net HD og har det overord-
nede ansvar for en stor del af 
IMPACT’s kunder, der tæller 
bl.a. TDC Erhverv, Noa Noa, 
Kaufmann og Kamstrup. 

Morten Kusk

 Vertica 
 Novicell

Det digitale konsulenthus 
Vertica udvider ydelsespa-
letten med online marketing 
og har derfor ansat Morten 
Kusk som ny senior online 
marketing konsulent. Han 
kommer fra en lignende stil-
ling hos Novicell og har stor 
erfaring med alle discipliner 
inden for online marketing. 
Hos Vertica skal han rådgive 
kunder fra B2B og B2C om, 
hvordan de styrker deres 
forretning og øger salget 
gennem online marketing.

Pernille Fabricius 

 SAFEonNET (bestyrelse)

Reputation management 
bureauet SAFEonNET får 
Pernille Fabricius, der tidli-
gere har siddet i ledende 
stillinger hos eksempelvis 
TMF, Maersk og Topaz, ind 
som ny bestyrelsesformand. 
Pernille Fabricius er i dag 
rådgiver for London-virk-
somheden Silver Fleet Capi-
tal, og sidder i dag også 
som bestyrelsesmedlem i 
MT Højgaard og Royal 
Greenland.

Mads Aakjær  
Lauridsen

 Valtech 
 Kunde & Co

Mads Aakjær Lauridsen er 
tiltrådt stillingen som Ac-
count Director i Valtech, 
hvor han både vil drive kun-
derelationer og fungere som 
Senior UX Advisor. Mads har 
en baggrund inden for UX/
Concept og har indtil for ny-
lig fungeret som Head of 
Design and UX hos Creuna 
og kommer senest fra en 
stilling i Kunde som Group 
Account Director.

Anders Skotlander 

 Mayday 
 Selvstændig

Filmselskabet Mayday har 
ansat Anders Skotlander 
som ny producer. Han har 
tidligere blandt meget andet 
været producent og med-
ejer af produktionsselska-
bet Oscar Film og tilrette-
lægger på Korridoren.tv. 
Han har desuden som gan-
ske ung arbejdet på Dan-
marks Radio som studie-
v æ r t ,  s e n e r e  s o m 
tilrettelægger og producer. 

Sidste efterår gjorde den amerikanske stjernerapper Snoop 
Dogg under stor opmærksomhed sin entre i teleselskabet 
3’s danske reklameunivers. 
    Kvinden, der som 3’s marketingdirektør fik dét til at ske 
(sammen med reklamebureauet Co+), hedder Eri Tomi-
Gottschau, og nu har hun taget skridtet helt over i musikkens 
verden som ny marketingdirektør hos Warner Music Den-
mark.
    Her skal hun stå for positioneringen af Warners interna-
tionale og danske artister i det danske marked.
    Eri Tomi-Gottschau kommer med 14 års marketingerfaring 
fra både tele og FMCG-branchen. Og senest altså fra en 
stilling som Head of Consumer Marketing hos 3, hvor ikke 
mindst den højt profilerede kampagne med Snoop Dogg 
har skabt opmærksomhed. sit

Marketingdirektør 
skifter stol

MUSIK-GIGANT PÅ HUGST HOS TELESELSKAB 
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