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HVAD BIDRAGER JEG MED? 

Min topprioritet er at skabe værdi for 
mennesker og virksomheder via 

forretningsmæssig udvikling og vækst og 
unikke serviceydelser i topklasse. 

Jeg har udpræget forretningsmæssig sans og 
er en dygtig ”trouble shooter”, der spotter 
løsningsmuligheder – også ved komplekse 

problemstillinger. 
 

Som medlem af jeres bestyrelse vil I opleve 
mig som en dedikeret, initiativrig, loyal og 
konstruktiv sparringspartner, der altid er 

velforberedt og som tager medejerskab for 
at skabe fremdrift i forretningen. Det gør jeg 

med en god og konstruktiv energi, ved at 
lytte og stille spørgsmål og via et godt 

samspil med den øvrige bestyrelse. 
 

MIN BAGGRUND OG ERFARING 
Jeg har indgående erfaring fra virksomheder 
som fx Siemens, Landis & Staefa, Landis & 
Gyr, Dansk Flydoil og Visit Ikast-Brande inden 
for følgende områder: 

• Ledelse & forretningsudvikling 

• Strategisk kommunikation og    
markedsføring 

• Salg og service 

• Internationale projekter og 
samarbejder 

• Gæsteservice som vækstdriver.  

 

KONTAKT  
      : +45 2011 5454  
      : jn@bcd.dk 

 : https://bcd.dk 
      : https://www.linkedin.com/in/jnni2147/ 

             

            JETTE NIELSEN 
 

         Strategisk rådgivning | Kommunikation | 
             Markedsføring | Forretningsudvikling |       
              Turismeudvikling | Eventudvikling | 
               | Strategisk service | Coaching | 
                       International erfaring 

 
KOMPETENCER TIL BESTYRELSESARBEJDET 
Jeg har indgående erfaring med: 

• Forretningsudvikling i SMV’er og i store danske internationalt orienterede 
BtB-virksomheder inden for den teknologiske industri og i turismeindustrien 

• Strategisk kommunikation og markedsføring 

• Strategisk tilgang til at sætte kunden i centrum – fx via partnerkoncepter 

• Salg, eksport, salgsfremmende aktiviteter, udstillinger  

• Projekt-, turisme- og eventudvikling i Danmark og i udlandet. 

• International erfaring fra Tyskland, Schweitz, Skandinavien og BRIK- 
markederne.   

 

I mit arbejde har jeg fokus på godt købmandskab, løbende optimering og en sund 
virksomhedskultur, og med erfaringer fra både det strategiske, taktiske og 
operationelle niveau, så jeg har jeg i praksis også selv haft fingrene på kogepladen. 
 

BESTYRELSESERFARING 
 

BESTYRELSER & ADVISORY BOARD’S 

• Dansk Turismefremme – Nationalt turismeforum (CVR.: 33820321) 

• Destination Hærvejen + repræsentant i styregruppen (samarbejde med 14 
kommuner) (CVR.:  34035652) 

• Give Udviklingsråd + medlem af forretningsudvalget (CVR.: 34447780) 

• Brande City – medlem af turismeudvalget (CVR.: 40135324) 

• Rotary International, Brande (CVR-nr.: 34779856) 

• Soroptimist International, Brande (CVR-nr.: 34017271) 
 

UDDANNELSER 
 

AKADEMISK UDDANNELSE 

• HD i Afsætning,(2005) - Syddansk Universitet 

• Engelsk korrespondent (1995) - Handelshøjskole Syd, Kolding 

• Eksamineret Eksportør (1991) - Den Danske Eksportskole 
 

ØVRIGE UDDANNELSER 

• Transition Coaching Programme (2021) – akkrediteret af EMCC – AS3 

• Certificeret Transition Coach (2021) - AS3 

• Strategisk Kommunikation (2020) - Erhvervsakademi Aarhus 

• Digital Markedsføring (2019) - Erhvervsakademi, Aarhus 

• Siemens Leadership Academy (2010) - DTU, Ballerup 
 

SPROGSP 

• Dansk   Modersmål 

• Engelsk Forhandlingsniveau i skrift og tale 

• Tysk Forhandlingsniveau i skrift og tale 
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