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Dr. Mario Lenz tiltræder som ny CPO hos Quentic 

 

Quentic udvider sit ledelsesteam med dr. Mario Lenz, der siden 15. april har varetaget rol-

len som Chief Product Officers (CPO). I den nyoprettede stilling har han ansvar for produkt-

strategien hos Quentic. Porteføljen omfatter ikke kun en softwareplatform inklusive apps, 

men også diverse contenttilbud og en løsning til integration af kundernes individuelle sy-

stemer.  

 

 "Det glæder mig meget, at dr. Mario Lenz har takket ja til stillingen som CPO. Han har frem-

ragende kompetencer inden for product management, samt stærke lederevner. Med sin 

omfattende ekspertise kan han understøtte vores internationale vækst optimalt," fortæller 

Markus Becker, CEO hos Quentic.  

 

Dr. Mario Lenz har tidligere været ansat som Senior Vice President Product Management 

hos Market Logic Software AG. Han har mange års erfaring som Chief Technology Officer 

(CTO) og Chief Operating Officer (COO) hos forskellige techvirksomheder. Han har i mere 

end 10 år arbejdet målrettet med product management. Dr. Lenz har en universitetsgrad i 

informatik fra Humboldt Universitet i Berlin og afsluttede studierne med en ph.d. i kunstig 

intelligens i 1999.  

 

Quentic er en af de førende udbydere af løsninger inden for Software as a Service (SaaS) på det europæiske HSE- og 

CSR-marked. Virksomheden har hovedsæde i Berlin og beskæftiger 200 medarbejdere. Hertil kommer underafdelinger 

i Tyskland, Østrig og Schweiz samt Finland, Belgien, Danmark og Holland. Over 600 kunder afvikler deres HSE- og CSR-

management med softwareløsningerne fra Quentic. Onlineplatformen består af otte individuelt kombinerbare mo-

duler, der omfatter områderne arbejdssikkerhed, risk & audits, farlige stoffer, legal compliance, e-learning, processer 

samt miljømanagement og bæredygtighed. Quentic sammenkobler data, forbinder alle HSE- og CSR-aktører og vare-

tager samtlige opgaver inden for dette arbejdsområde – via browser eller pr. app. Eftersom opgaverne er forbundet 

på tværs af afdelinger, lokaliteter og lande, kan virksomhedsprocesserne styres effektivt og i overensstemmelse med 

gældende lovgivning. 


