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Mille Lindskrog Knudsen - Stærk og erfaren erhvervsleder 
- med fokus på vækst/resultater gennem viden, personlighed & relationer 

 Skaber værdi gennem forretningsudvikling, ledelse, digitalisering & innovation 
 Har fokus på engagement og succes, og hvordan vi avler mere af det 
 Kender IT Branchen indefra, og kan rådgive og navigere i den 
 Agerer nytænkende og kreativt i hverdagen samt ved udfordringer 
 Erfaring i at organisere & gennemføre en ”Kulturrejse” i virksomheden 
 Med baggrund salg, tackles opgaven med kreativitet og "lidt skæve idéer" 
 Evner at sætte mig ind i komplekse problemstillinger og sikre fokus på målet 
 Kan omsætte strategi/forretningsplaner til engagement, handling & resultater 
 Forandringer sammen med mig, sker i respekt for ejeren og firmaets DNA 
________________________________________________________________________________ 
 
Jeg har stor erfaring inden for informationsteknologi og servicesektoren omkring salg og topledelse.  
Virksomhederne har både været ejerledet og ejet af store koncerner eller kapitalfonde. Jeg har 
gennem mange år været direktør og leder af selskaber og forretningsområder og derigennem 
opnået færdigheder indenfor virksomhedsledelse, strategi, salgs- og marketing management, 
forhandling, innovation og forretningsudvikling. Jeg er en aktiv mentor og min uddannelses-
mæssige baggrund er opnået ved INSEAD Paris, Business Kolding og en HD i afsætning ved SDU. 
 
I dag har jeg etableret min egen konsulentvirksomhed ”innovize” hvor jeg rådgiver omkring 
tillidsbaseret ledelse, innovation og strategiarbejde både generelt og på salgsområdet.  
Er facilitator af direktørnetværk bl.a. hos Fynsk Erhverv. 
 
Advisory Board & Bestyrelser, som jeg arbejder i: 
House of Code: IT-virksomhed med fokus på APPs (Advisory Board) 
NETVÆRK ODENSE: Netværk for ejendomsudvikling i Odense (Advisory Board) 
DOT A/S (Dansk Overflade Teknik): Større galvaniseringsvirksomhed i DK & S (Bestyrelsen) 
VIKING SOFTWARE: International IT-virksomhed indenfor QT-programmering (Bestyrelsen) 
 
Jeg evner hurtigt at sætte mig ind i en ny branche og komplekse sammenhænge. Det kombineret 
med min solide baggrund inden for ledelse, IT, digitalisering, salg og forretningsudvikling/ 
innovation - gør mig til en effektiv spiller i arbejdet med en kommende bestyrelsesopgave. 
 
Branchekendskab: 
 IT Branchen - Digitalisering, konsulentudvikling, GDPR, ERP (Microsoft AX/NAV, ASPECT4 m.m.) 
 Den offentlige sektor - specielt indenfor det kommunale set up 
 Mode og tekstilbranchen – både indenfor kædeforretninger og grossistleddet 
 Produktions- og Projektorienterede virksomheder 
 Dataanalyse via paneler til målretning af markedsbearbejdning 
 Transportbranchen - Primært spedition og landevejstransport 
 Trælastbranchen - Byggemarkeder og tømmerhandlere i Skandinavien 
 Autobranchen - Både kædeforretninger og leverandører til branchen 
 Ejendomsudvikling – Både udlejning, renovering og nybyggeri 
 
Personlige oplysninger: 
Fødselsdag: 52 år – (23. juni 1966)  
Civilstand:  Samboende med Ulrik og vi har ingen børn. (Cykelhandler/udlejningsejendomme) 
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mille-lindskrog-knudsen-1943451/  
 
Privat værdsætter jeg tid sammen med venner, familie og ikke mindst min bedre halvdel. Sammen 
med Ulrik deltager jeg i forhandling og import af cykler til forretningen samt håndteringen af 
udlejningsejendomme og byggeprojekter (både til erhverv og privat). Jeg er "skifanatiker" og tager 
gerne på ski flere gange om året. Til hverdag er det gåture, spinning og en cykeltur i skoven.  


