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Mette Ehlers Mikkelsen
Bestyrelsesformand og -medlem.  
Bestyrelsescertificeret. Niels Brock. 2015.

Mette Ehlers Mikkelsen har  omfattende 
erfaring  med strategisk,  ledelsesmæssig 
og organisatorisk udvikling i både private 
og offentlige virksomheder. 

Hun har været diplomat i 18 år, heraf 15 
år som handelschef med 
udstationeringer i Baltikum og Norden. I 
Eksportrådet har hun været chef for 
kunderelationer og rådgav selv om 
eksport, ligesom hun underviste internt 
og stod for forretningsudvikling, key
account management, public affairs, 
kundetilfredshed, branding mm. 

Hun har været erhvervsdirektør på 
Sjælland 2 gange og både oprettet et 
erhvervscenter og stået for et 
turnaround, samt oprettet et 
iværksætterhotel og 6 erhvervsnetværk.

Mette har været Market director hos 
Mannaz med ansvar for salg, samt selv 
udførende på facilitering af 
ledelsesudvikling og 
bestyrelsesevalueringer.

Mette anvender aktivt sine 20 års 
ledererfaring og sin praktiske erfaring til 
at sikre, at bestyrelsen arbejder sammen, 
og at alle medlemmer er bevidste om 
deres fælles rolle i at sikre retningen for 
virksomheden og ikke mindst spille 
ejerledere og partnere stærke i små og 
mellemstore virksomheder. Hun har klart 
fokus på, hvornår ledelse og forretning 
udvikles og hvornår bestyrelsen træder 
over i sit lovgivningsmæssige ansvar. 
Mettes holdning er, at man arbejder i 
bestyrelser og ikke at man sidder i 
bestyrelser.

. 

Udvalgt bestyrelseserfaring

Attention – Industrielt design - bestyrelsesmedlem
Strategi. Restrukturering af partnergruppen og medarbejdergruppen. Såvel vækst som nedskæringer. Salg og 
eksport. Likviditet. Finansiering. Økonomi. Regnskab. Logistik. Produktion. Branding. Identitet. Samarbejde 
mellem partnerkredsen og de eksterne bestyrelsesmedlemmer. (2016-2019).

Figaf Aps – SAP test og rådgivning - bestyrelsesformand

Carepartner Aps – medico udstyr - eksport - bestyrelsesmedlem

Iværksætterhuset i Hovedstadsregionen - styregruppemedlem
Rådgivning af iværksættervirksomheder.  Offentlig-privat partnerskab. 9 kommuner. Midler fra stat og 
kommuner., samt virksomheder. Økonomi. Strategi. Markedsføring. Branding. (2015-2017)

Kompetencer

Sektorspecialisering
• Offentlige private partnerskaber
• Internationalisering
• Turisme, rejse
• Service
• Rådgivning
• Industri
• Ingeniørvirksomhed
• Håndværk
• IT og Telekommunikation
• Forsvar  
• Maritim industri
• Sundhed

Certificeringer

• Bestyrelsescertificering. Niels Brock
• IPMA. Projektledelse.
• MA International Relations
• Cand.Scient.Pol.

Global profil
• Medlem af De Berejstes klub (#153)
• Anpartshaver /bestyrelsesmedlem i 

rejsecafeen Globen
• Bestyrelsesmedlem i DanHostel Roskilde
• CEO VisitRoskilde
• Samarbejde med VisitDenmark
• Styregruppen for VisitFjordlandet
• Initiativtager til netværk for turisterhvervet i 

Gribskov med 60 medlemsvirksomheder
• Blandt de mest berejste i verden med egen 

rejseblog på web og instagram Expanding
Our Horizon

Ekspertområder i bestyrelser
• Strategisk ledelsesudvikling
• Sparring med ejerledere
• Bestyrelsesevaluering og udvikling
• Salg til offentlige og private, B2B, B2C
• Internationalisering og eksport
• Markedsføring og sociale medier
• Strategi 
• Forandringsledelse
• Organisationsudvikling
• Intern og ekstern kommunikation
• Kulturforståelse
• Generationsskifte

Sprog
• Dansk (modersmål) , engelsk & svensk
• Tysk, fransk, norsk, estisk &  kinesisk

Virksomhedstyper:
• Offentlig—Private Partnerskaber
• Iværksættere
• Små og mellemstore virksomheder
• Ejerledede virksomheder
• Større danske virksomheder der arbejder 

internationalt og reguleret af lovgivning, 
som sundhed, energi og forsvar.

• Interesseorganisationer

Honors:
• Kommandør af den svenske 

Nordstjerneorden. 

Foreningen for lokale erhvervscentre, der rådgiver iværksættervirksomheder., små og mellemstore 
virksomheder, ejerledede virksomheder mm. (2015-2017)

Dansk Erhvervsfremme – Medlem (DK) & formand (Hovedstadsregion)

5 IT startups – advisory board medlem

Nordisk erfaring: 4 års udstationering i Stockholm og 2 år i Tallinn. Mangeårig erfaring 
med ledelse, organisation og salgskultur i de nordiske lande. 

Ledelsessparring. Strukturering og prioritering af udviklingsopgaver ift. drift. Produktsortiment. Markeder nationalt 
og internationalt. Salgsstrategy for produkter og services med hhv. B2C, B2B , offentlige udbud og offentlige tilskud. 
Kompetenceudvikling. Økonomistyring og analyse af kerneforretningen ift. indtjening. Public affairs. Positionering. . 

Top Partner A/S – sundhed – rekruttering/ HR - bestyrelsesmedlem

Nordsjællands Maritime Klynge – styregruppemedlem 

Agwenda – Afrika – mikrofinansiering - fødevarer - bestyrelsesformand

Café Globen Aps – café – rejseforedrag - bestyrelsesmedlem


