ERFAREN OG PASSIONERET
– Ole Nielsen –

Erfaren, passioneret, resultatskabende
Jeg er en erfaren og passioneret adm. direktør med bred baggrund indenfor
produktion og salg af tekniske produkter (BtB) til industrien, grossister og
byggebranchen.
Jeg når altid mine mål - fordi jeg er dygtig til at skabe resultater gennem ledelse af
andre mennesker.

Fritid med ironman og familien
Jeg dyrker Triatlon på motionsplan og har gennemført flere konkurrencer på Ironman
distancen.

Info om mig
Navn

Ole Nielsen

Status

Gift med Grethe på 34. år
2 børn på 22 og 28 år

Sprog

Dansk, engelsk, svensk, norsk
og tysk

Jeg er formand for bestyrelsen for Grundejerforeningen af 13/9 1973, Kysing Næs, og
bruger min fritid med hus, sommerhus og familien

Kontakt
Mobil

21 70 54 54

Privat

86 29 33 31

Mail

oleniel@mailme.dk

Adresse

Tingskov Allé 71
8310 Tranbjerg J

Referencer

Oplyses gerne
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CV

– Ole Nielsen –
Uddannelse
1997

Civiløkonom (HD,O) , Handelshøjskolen, Århus

1990

Merkonom, afsætning

1981

Elinstallatør, Århus Tekniske Skole

1978

Elektriker

Erhvervserfaring
2005 – 2018 Administrerende direktør og
bestyrelsesmedlem, Nexans Denmark A/S
Ansvar
Med reference til bestyrelsen, ansvar for
virksomheden og Nexans-koncernens aktiviteter i
Danmark. Derudover global Key Account Manager
for en af koncernens største kunder.
Virksomheden producerer og sælger el-kabler til
kunder i Danmark og til eksport.

Andet
2017 –

Medlem af repræsentantskabet for Aura
Energi

Resultater
Gennemført turn-around og reorganisering af
virksomheden samt implementering af nyt ERP
system.

2000 – 2004 Næstformand i Århus Elinstallatørforening
1982 – 1984 Medlem af A/S bestyrelsen i Nordelektro
Århus A/S

Virksomheden vendt fra at være tabsgivende til at
være et af de bedst indtjenende selskaber i
koncernen.
Omsætter ca. 400 MDKK og beskæftiger 25
medarbejdere.

2010 – 2006 Medlem af repræsentantskabet for Østjysk
Energi
2008 – 2009 Bestyrelseformand for IBS A/S
1981 – 1982 Medlem af NRGI´s repræsentantskab. Nu
udtrådt pga. flytning.

1991 – 2005 Bl.a. afdelingsdirektør og sektorchef,
Semco og Bravida Danmark A/S
(Installationsbranchen)
Ansvar
Ansvar for Semco, senere Bravidas samlede
aktiviteter i Midt- og Nordjylland. Herunder P&L,
salg, B2B, opbygning af kunderelationer indenfor:
el, brand & sikring, data, automation, vvs,
industrirør, sprinkler, ventilation, køl og service.
Formand for samarbejdsudvalg og
sikkerhedsudvalg. Indgåelse af lokalaftaler med 4
faggrupper.
Ledelse af 450 medarbejdere fordelt på 8
geografisk adskilte afdelinger.
Resultater
Udover den daglige forretning, salg af Bravidas 3
ejendomme og opførelse af nyt domicil samt
sammenflytning af 8 driftsafdelinger.

Tidligere

Forskellige lederjob, blandt andet 2 år i
Mellem- og Fjernøsten som supervisor på
installationsentrepriser.
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