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håndværk og design
kunst og kultur
samfund og miljø
sundhed og forebyggelse
produktion og teknologi
byggeri og arkitektur
kommune, region og stat

sætte fokus på det, der er vigtigt for jer inkl. dialog, samarbejde,
beslutning, eksekvering, opfølgning og evaluering
tilbyde indgående og proaktiv rådgivning med henblik på, at de bedst
mulige beslutninger kan tages på et oplyst grundlag
hjælpe med at sikre mulig sammenhæng mellem strategi og likviditet 

Gennemgang, analyse og opfølgning af og på regnskaber og
budgetter
Optimering af finansierings- og investeringsstruktur
Organisations- og forretningsudvikling
Vedtægts- og strategiarbejde
Allround bæredygtighed i praksis
Mentoring og sparring
Kulturelt og globalt udsyn og netværk
Kommunikation, dialog og formidling på tværs af organisation, kultur,
fag, brancher, uddannelser og mennesker
Work-life-balance

Ansvarsbevidst, løsnings- og resultatorienteret, stabil, effektiv,
beslutsom, målrettet, analytisk, nysgerrig, engageret,
imødekommende, relationsskabende, empatisk, struktureret,
tålmodig og vedholdende om nødvendig

Jeg skaber værdi for jer hele vejen rundt

Ønsker I et medlem i jeres bestyrelse eller advisory board, der kan
bringe jer videre eller fastholde den gode udvikling? 

Jeg brænder for at hjælpe andre med at lykkes og blive bedre, og jeg
har +20 års erfaring med allround rådgivning af +1.000 ejerledere, små
og store start-ups, virksomheder, organisationer, institutioner, fonde,
foreninger og projekter indenfor bl.a.:

I mit bestyrelsesarbejde prioriterer jeg samarbejde, personlige
relationer, bæredygtige finansielle løsninger og resultater,
kommunikation, formidling, tillid og troværdighed højt. Og jeg kan bl.a.
være med til, at:

Faglige og strategiske kompetencer

Personlige kompetencer
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Bestyrelser, advisory boards, tillidshverv mv 
2022-                Bestyrelsesmedlem, Erhverv Randers
2022-                Bestyrelsesmedlem, Økologisk Landsforening
2022-                Advisory Board, Psykologcenter Aarhus
2022-                Bestyrelsesmedlem, Fundamentet for sårbare unge
2021-2022        Bestyrelsesformand, Bloddonorerne i Randers
2018-2020        Bestyrelsesmedlem, Bloddonorerne i Region Midt
2017-2021        Bestyrelsesmedlem, Bloddonorerne i Randers
2015-2016        Medborgerskabsrådsmedlem, Randers Kommune
2012-2015        Næstformand, Hornbæk Skole
2011-2019        Repræsentantskabsmedlem, NRGi
2010-2011        Styregruppen, Socialøkonomisk Netværk Region Midt
2008-2011        Junior Chamber International, Randers

Udvalgte joberfaringer i overskrifter
2021-                Selvstændig erhvervs- og virksomhedsrådgiver m.m.
2019-2021        Erhvervsrådgiver, Sparekassen Kronjylland
2019-2020        Projektleder, Bæredygtig Bundlinie & Forandring
2008-2019        Erhvervsrådgiver, Merkur Andelskasse
2012-2014        Repræsentativ partner, EU-projekt om Socialøkonomiske     
                         Virksomheder pfa. Merkur A. (UK, BE)
2003-2007        Erhvervstrainee, Vestjysk Bank
2002-2003        Privat- og ass. erhvervsrådgiver, BG Bank/Danske Bank
1999-2002        Bankelev m.m., BG Bank
1999-1999        Plejeorlov, familiemedlem (terminal)
1997-1998        Sæson- og specialarbejder, Rockwool A/S
1997-1997        Sæson- og specialarbejder, Danisco Pack A/S
1994-1995        Ufaglært tjener, Restaurant Pallino (CH)
1987-1994        Fritidsjob, Innovation Living 

Udvalgte uddannelser og kurser
2021-                Bestyrelsesuddannelsen, Erhvervsakademi Aarhus
2018-2019        Global Citizenship Education (SDG's), Bridge 47 (DE, RS)
2011-2012        BA, Social Banking & Finance, Inst. Social Banking (DE, NL)
2011-2011        Summer School Social Banking, Inst. Social Banking (UK)
2006-2008        Erhvervsrådgiveruddannelsen, Finanssektorens Udd.
2000-2002        Finansuddannelsen, Danish Business Academy
1998-1999        HHX, Danish Business Academy
1991-1994        STX, Randers Statsskole

Udvalgte konferencer
2019, deltag.     Partnerskaber(...)bæredygtig fremtid/FN's 17 SDG's, v/AU
2015, tovhold.   Socialøkonomiske Virksomheder v/Socialstyrelsen og Merkur       
2011, deltag.     CSR Awards m/Al Gore v/CSR Fonden og Sønderborg Kom.
2008, deltag.     Global Compact & CSR v/Mads Øvlisen, ARoS

Fritid og interesser
Musik, festivaler, teater, økologi, mad, vin, museer, inden- og udenlandske 
rejser, uddannelse, yoga, kunst, arkitektur - og mange andre ting

Udvalgte referencer
”Mette er en dygtig, positiv og
engageret erhvervsrådgiver. Hun
forstår at omsætte ord til handling på
en meget medinddragende måde.
Gennem mit værdiarbejde i Merkur,
kender jeg Mette som en god kollega,
med stort indblik i værdier, herunder
områder som bæredygtig udvikling,
verdensmålene og cirkulær økonomi”
Jesper Kromann
Projektleder i Merkur Andelskasse og
Direktør for Merkur Klimafond

”Starting a new business in a niche
market (Travelling school for young
Scandinavians), Mette became our
financial consultant and immediately
helped us focus on the important
issues. Her advice has always been
solid and her views and stands on
moral issues an inspiration. Personally,
it has been a pleasure to meet Mette,
not least because of kind being which
in combination with her professional
skills makes a difference”
Claus Marquart Jørgensen
Owner, HÖJSKOLENDK

”Jeg har haft fornøjelsen og udbyttet af
samarbejde med Mette Winther
Nielsen i NRGI’s repræsentantskab.
NRGi er i gang med en rejse fra
monopol til kommerciel tænkning
samtidig med et fokus på medvirken til
den grønne omstilling. På denne rejse
har Mette medvirket til at holde
virksomheden fast på, at det ikke er i
modstrid at være bæredygtig og
samtidig være en forretning, der skal
give overskud. Samtidig har Mette hele
tiden haft for øje, at ejerne, dvs.
NRGi’s andelshavere skal kunne se og
mærke værdien af ejerskabet, enten i
form af støtte til projekter i
lokalsamfundet eller ved en lavere
elpris. Jeg giver Mette min varme
anbefaling”
Eva Ryberg
Bestyrelsesformand NRGi

"Det er et fåtal, der sidder inde med så 
stor en erfaring og viden om
investering, bæredygtighed og FN's
Verdensmål i praksis; ikke blot som
teori; virksomhedsdrift, NGO'er og
foreninger (...) En ting er at  have
viden, men evnen til at formidle i
øjenhøjde og stille spørgsmål, der
vender tingene på hovedet, er det ikke
alle, der besidder, men det kan du (…)
Der er mange andre, der kommer til at
nyde godt af den rådgivning og
sparring, du kan give.”
Gitte Deleuran
Direktør, Carpetcare ApS
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