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Branchefokus:
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Byggeri

Træ, tekstil og mode

Elektronik

Plast og emballage

Fødevarer

Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?
Primær vinkel fra affaldsområdet med fokus på holdbarhed,
materialevalg, genanvendelse, nedrivning og affaldsminimering
Forretningsmodeller, materialevalg, affald og genanvendelse

Forretningsmodeller, affald og genanvendelse

Netop plast og emballage er mit stærkeste faglige kort - særligt med
fokus på emballagestrategi, handlings- og kommunikationsplan
Forretningsmodeller, madspild og emballagevalg

Andre:
Generel bred erfaring fra miljøområdet, strategisk prioritering af indsatsområder, samarbejde i
værdikæden for optimering af eget produkt og miljøprofil - og at matche miljøprofilen med
virksomhedens øvrige strategi.

Fremhævede erfaringer:
Miljøekspert med særligt fokus på strategisk samarbejde mellem virksomheder og forretningsudvikling i dialog med markedet.
+20 års erfaring med affalds- og ressourcehåndtering, lukkede materialekredsløb og samarbejder
I værdikæden.
Indgående kendskab til plast og genanvendelse – herunder kobling mellem teknisk kvalitet og
markedsperspektiver.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Jeg anvender designtænkning, når det passer i konteksten

Design to disassembly / Design afgør 80% af produktets samlede miljøprofil, og overvejelser
om alternative produktdesigns inddrages altid for en optimeret løsning
Design for recycling

Kemisk ekspert

Begrænset kemisk ekspertise, men har erfaring med brug af
forskellige databaser og retningslinjer

Take-back

Har indgående kendskab til returlogistik, pantsystemer og lukkede
ressourcekredsløb

Certificeringer

Erfaring med miljø-, kvalitets- og CSR-certificeringer

Servicedesign
Miljøekspert med særligt fokus på strategisk samarbejde mellem

Strategiske samarbejder virksomheder og forretnings-udvikling i dialog med markedet.

IT, data og cirkulær
økonomi

Life Cycle Assesments

Arbejder med 'light-modeller’ som LCA-screeninger, MEKA-modellen
og andre guidende principper

FN’s Verdensmål

Kobler til FN's Verdensmål, når virksomhederne eller deres kunder
har interesse i det. For min egen virksomhed er mål 12+17 centrale

Andre områder:
Har mange års erfaring fra direkte samarbejde med virksomheder og med at skabe strategisk
udvikling i værdikæden, som samlet giver mere optimale løsninger for alle parter, styrker
produktets miljøprofil og giver stærkere markedsposition. Alt sammen centrale elementer i grøn
forretningsudvikling og cirkulær økonomi.

