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MICHAEL WILKENS 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ανώτατο στέλεχος με εμπειρία πάνω από 28 έτη στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Controlling Ομίλου (FP&A) από τον Οκτώβριο του 2013. 

Έμπιστος σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Πολύ ισχυρές διαπολιτισμικές και κοινωνικές δεξιότητες, με ικανότητα να δημιουργεί ομάδες εμπιστοσύνης και υψηλής απόδοσης 
σε πολύ σύνθετα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

Με εξαιρετικά καλές διασυνδέσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της γαλλικής/γερμανικής κοινοπραξίας BuyIn και πρόεδρος της επιτροπής της χρηματοδότησης. 

Μέλος σε PE, όπως κυβερνητικά συμβουλευτικά συμβούλια της T-Mobile Netherlands και της επιχείρησης Tower-Co της DT. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. 
 
 
Έγγαμος, πατέρας μιας κόρης (24) και δύο γιων (20, 17). Ενδιαφέρεται για αθλήματα, ξένες κουλτούρες και εκλεπτυσμένα 
μπάρμπεκιου. 
Ασχολείται με την ιατρική έρευνα για τον παιδικό καρκίνο, καθώς και την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των προσφύγων. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ CONTROLLING ΟΜΙΛΟΥ (FP&A) 
Deutsche Telekom AG, Βόννη 
Από τον 10/ 2013 
 
Υπεύθυνος για τη χρηματοοικονομική καθοδήγηση σε επίπεδο ομίλου για ένα ευρύ, ετερογενές χαρτοφυλάκιο (γεωγραφική, 
πολιτιστική, θέση αγοράς, ρυθμιστικά, φάσμα). 
 
Από την 1η Απριλίου του 2020 υπεύθυνος για τη διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο ομίλου και την υποβολή αναφορών. 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Deutsche Telekom AG, Βόννη 
07/2009 - 09/2013 
Διαχείριση όλων των διεθνών χονδρικής και περιαγωγής P&L της DTAG, συνολικής αξίας 3 δισ. Ευρώ και 420 υπαλλήλων που 
βρίσκονται παγκοσμίως σε 19 χώρες. 

 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

T-Mobile International AG, Βόννη 
01/2007 - 06/2009 
 
Εμπορική ευθύνη σε όλη την T-Mobile Europe για όλους τους διαύλους πωλήσεων - όγκος χαρτοφυλακίου ύψους 1,5 δισ. Ευρώ - 
δηλαδή ιδιόκτητα καταστήματα, χονδρική πώληση, συνεργάτες OEM και πληροφορικής, πολυεθνικές εταιρείες και συνεργάτες 
περιαγωγής (440). 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

T-Mobile International AG, Βόννη 
03/2004 - 12/2006 
 
Λειτουργική ευθύνη για όλες τις ευρωπαϊκές αγορές κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων των εσόδων τερματισμού κινητής 
τηλεφωνίας άνω των 6 δισ. ευρώ και συνεισφοράς περιαγωγής στην Ευρώπη περίπου 1 δις ευρώ. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

T-Mobile Deutschland GmbH, Βόννη 
08/2003 - 03/2004 
 
P&L για όλες τις δραστηριότητες χονδρικής κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ CONTROLLING 

T-Mobile Deutschland GmbH, Βόννη 
08/2001 - 08/2003 
 
Εφαρμογή ενός νέου συστήματος στοχοθεσίας και διαχείρισης επιδόσεων και της διαρθρωτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του 
οργανισμού. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ CONTROLLING 

E-plus Mobilfunk GmbH & Co. KG 
01/2000 - 07/2001 
 
Ανάπτυξη του ελέγχου των εσόδων και των πωλήσεων, ευθυγράμμιση της αναφοράς της εταιρείας προς τους στοχευμένους τομείς 
των πελατών και εφαρμογή ενός εργαλείου ανάλυσης για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των διαύλων πωλήσεων. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

debitel AG, Stuttgart 
05/1997 - 12/1999 
 
Εισαγωγή του νέου καθεστώτος τιμών με e-plus και T-Mobile, το οποίο εξασφάλισε μεσοπρόθεσμα μικτά περιθώρια και διαχείριση 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του δικτύου πωλήσεων.  

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

debitel AG, Stuttgart 
11/1995 - 04/1997 

 

CONTROLLER 

debitel AG, Stuttgart 
12/1992 – 10/1995 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1989 - 1992 Hochschule Bremen - Ευρωπαϊκές Σπουδές στα Χρηματοικονομικά και τη Λογιστική 
Σπουδές 1991 - 1992 Σπουδές στο Leeds Metropolitan University 
Πτυχίο: BA (Hons) στα Οικονομικά και τη Λογιστική 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 
Προγράμματα Ανώτερης Διοίκησης στο 

■ Πανεπιστήμιο Harvard, Boston (Μασαχουσέτη) και 
■ Πανεπιστήμιο Stanford, Stanford (Καλιφόρνια) 

Πρόγραμμα Ανώτερης Ηγεσίας «Lucceser Kreis» 
Business Leader Team σε summer camps στο Palo Alto (Καλιφόρνια), το Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και τη Σεούλ (Νότια Κορέα) 
Ακαδημαϊκός Ελεγκτής (Wörthsee)  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: 
Χρηματοδότηση για την κλινική παιδικού καρκίνου  
Ενίσχυση για τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής φροντίδας ενός εφήβου 




