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Ny vice-CEO i Aldi Danmark 

 
I maj overtog Michael Ottesen stillingen som vice-CEO for Aldi Danmark. 

Michael Ottesen har været i Aldi i to år – som regionsdirektør for Aldis butikker 

i Jylland og på Fyn. Tidligere har Michael Ottesen været 15 år i Lidl. Michael 

skal være med til at sikre, at ALDI genopfinder discount og styrker 

kundeoplevelsen – og han glæder sig! 
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I maj overtog Michael Ottesen stillingen som Vice-CEO for Aldi Danmark. 
Michael Ottesen har været i Aldi i to år som regionsdirektør for Aldis butikker i 
Jylland og på Fyn og får i den nye rolle ansvaret for Aldi Danmarks 
internationale samarbejde samt national koncept- og 
butiksudvikling. Overordnet er opgaven at styrke kundeoplevelsen med et 
revitaliseret take på discount. 

Den første store opgave, som Michael Ottesen ser frem til som ny vice-CEO, bliver at 
lære sine nye medarbejdere at kende. 
”Ja, det lyder måske som en kliché, men der er intet bedre end at have medarbejdere, 
der føler sig set og hørt, det skaber bare en bedre trivsel. Og det er også dem, der ved, 
hvilke processer der virkelig trænger til optimering. Derfor er det vigtigt for mig at være 
tæt på medarbejderne, så jeg kan hjælpe og understøtte med at forbedre det, der 
trænger”, fortæller Michael Ottesen. 
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De medarbejdere som Michael Ottesen skal specielt tæt på, sidder i 
afdelingerne, services, økonomi, IT, sales operations support, HR og supply chain samt 
logistik. Det er her Michael Ottesen skal være med til forbedre arbejdsgangene.  
 
”Det er svært at skabe forandring, hvis man ikke ved, hvor man kommer fra. Man skal 
vide, hvad man vil forandre”, fortæller Michael Ottesen, der også personligt kan 
identificere sig med ALDI’s vision om at gøre hver dag endnu bedre. ”Har man sagt ja 
til den her udfordring, så vil man det gerne – slå gårsdagens udfordring. Og jeg forsøger 
grundlæggende at gøre mig umage – både i forhold til arbejdsopgaverne og ikke mindst 
mine medarbejdere. Det er min tilgang til mange ting”, uddyber Michael Ottesen 

Aldi har måske ikke været en firstmover de sidste mange år, men Aldi opfandt 
discounten og nu er det tid til at genopfinde den. Michael Ottesen glæder sig til at være 
med på den rejse, som Aldi gennemgår lige nu 
”Vi står i en situation, hvor det er nødvendigt at ændre nogle ting for at få succes, og 
den rejse er ekstremt spændende. Jeg kan godt lide, at Aldi er ’discountens opfinder’, 
og nu skal vi tilbage på den rigtige kurs igen.” 

Michael Ottesen får som viceadministrerende direktør fire funktionsdirektører i direkte 
reference: Osman Kayhan, Managing Director Services (herunder Økonomi og IT); 
Anders Stengaard Leer, Managing Director Sales Operations Support; Lars 
Nielsen, Managing Director HR og Jens Nikolaisen, Managing Supply Chain. 

Michael Ottesen er 43 år. Før han kom til Aldi, var han 15 år i Lidl. 
 

Fakta om Aldi Danmark 

Aldi Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i Danmark. 

I dag er der 184 Aldi-butikker over hele landet og ca. 2.800 medarbejdere. Grundtanken 

i Aldi er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af dagligvarer i god kvalitet til den lavest 

mulige pris. For at styrke Aldis position i Danmark og imødekomme kundens behov i 

dag og i fremtiden har Aldi Danmark siden 2018 arbejdet målrettet på at modernisere 

og udvide butiksnettet samt tilpasse varesortimentet med bl.a. flere kendte brands 

kombineret med stærke private label produkter og et større fokus på bæredygtighed og 

økologi. ALDI Danmarks fortsatte udvikling og vækst bygger på et solidt fundament i 

ALDI Nord gruppen, som er repræsenteret i ni europæiske lande og beskæftiger flere 

and 77.000 ansatte. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Louise Wendelbo, Kommunikationschef i Aldi Danmark, 28 44 77 56 

 

 


