Senior Konsulent Sussie Libens
Resumé:
Senior konsulent og rådgiver med +20 års forretningserfaring,
med stærke internationale resultater indenfor indkøbs-,
leverandør- og kontraktstyring, samt effektiv projektledelse af
forretnings- og IT-projekter.
Ekspert indenfor omkostningsreduktion, optimering af
forretningsprocesser og IT-løsninger. Fokuseret, stærk
planlægger og analytiker, med evne til hands-on eksekvering.
Karriere:

Sussie Libens
+45 31 72 62 00
sl@defac2.dk
“Sussie er en analytisk hands-on
person, som skærer igennem
komplekse processer og leverer
gode resultater - hver gang!”
Jesper Rasmussen,
Vice President, SOS International

Ejer & Senior Konsulent
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Head of Procurement
Head of Procurement
Proceskonsulent
Indkøber

16 - nu
16 - nu
16 - nu
13 - 16
10 - 13
07 - 10
86 - 07

defac2
Egil Rasmussen A/S
Egil Rasmussen Holding
SOS International
Alm. Brand
Codan
TRYG

Fokusområder:
Reduktion af omkostninger
Optimering af forretningsprocesser
Optimering af indkøbs-, leverandør- og kontraktstyring
Projektledelse og IT implementering
Rådgivning og bestyrelsesarbejde

Senior Konsulent Sussie Libens
Resultater:
Jeg hjælper jeres virksomhed, uanset størrelse eller type, med
at opnå reelle besparelser indenfor indkøbs-, kontrakt- og
leverandørstyring.
Gennem en tilbundsgående gennemgang af jeres kontrakt- og
leverandørportefølje, samt de tilhørende processer og
systemer, afdækkes og prioriteres forbedringsområder.
Herefter implementeres forbedringerne simpelt og effektivt,
med vedvarende besparelser som resultat.
Jeg kan drive hele processen for jer, eller rådgive ledelse og
medarbejdere til selv at implementere forbedringerne.
Sussie Libens
+45 31 72 62 00
sl@defac2.dk
“Sussie er en analytisk hands-on
person, som skærer igennem
komplekse processer og leverer
gode resultater - hver gang!”

Jeg har gennem de seneste 12 år sikret reelle besparelser for
over 200 mio. dkk. på processer og kontrakter vedrørende bl.a.:
håndværkere, skadeservice, IT-service, udbudsportaler,
beklædning, biler og brændstof, forsikring, kontorartikler,
reklameartikler, rekruttering, hotel, fly- og rejsebureauer m.v.
Kontakt mig for at høre, hvordan I opnår reelle besparelser!
Venlig hilsen

Jesper Rasmussen,
Vice President, SOS International

Sussie Libens

Metode Initiativer Resultater
• Gennem en tilbundsgående
gennemgang af jeres kontraktog leverandørportefølje, samt de
tilhørende processer og
systemer, afdækkes og
prioriteres forbedringsområder
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