Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Konsulentprofil
Virksomhed:

Kontaktinfo:

Envice

Jette Hagensen
Navn:_______________________

__________________________________________
35980946
CVR:_____________________________

Senest

11/02, 2019
opdateret:__________________

24442335
Mobil:_______________________
jette@envice.dk
E-mail:_______________________
www.envice.dk
Website:_____________________

Branchefokus:
Branche:
Byggeri

Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?
Bæredygtigt byggeri, diffusionsåbne konstruktioner, materialer uden
uønsket kemi, LCA principper, undervisning, analyse, kommunikation

Træ, tekstil og mode

Elektronik

Plast og emballage

Fødevarer

Landbrug, klima, miljø og økologi, grøn skolemad og klimavenlig menu
bl.a. fra Interreg projekt, analyser og undervisningsmaterialer

Andre:
Har desuden arbejdet med energi, spildevand, ressourcer / cirkulær økonomi og overordnet med
miljøplanlægning og agenda 21 i en lang række projekter herunder i relation til udviklingsprojekter
i bl.a. Indien

Fremhævede erfaringer:
Har de sidste 5 år været konsulent for virksomheden Egen Vinding og Datter på en række
projekter, herunder MUDP, Grøn vækstplan for Naturmaling, mv. Med en baggrund som
ressourcegeograf med speciale i landbrug, energi, transport og byggeri har jeg et solidt kendskab
til miljø- og energiområdet. Jeg er gerne tovholder på idé- og projektudvikling, fundraising,
kortlægning af materialer, energi og byggemetoder, netværk til videnspersoner mv.

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Via brug af værktøjer for cirkulær økonomi f.eks. fra https://cirkvirk.dk/
arbejdes med design for bæredygtighed

Design to disassembly / Kendskab til Design for disassembly og Design for recycling
Design for recycling

Kemisk ekspert

Har grundlæggende kemi-viden og kontakt til kompetencer på området,
så relevante spørgsmål indenfor kemi bliver analyseret grundigt

Take-back

Certificeringer

Har arbejdet med miljøledelse og ISO certificering, har kendskab til
Svanemærke, DGNB m.fl. certificeringer

Servicedesign
Strategiske samarbejder Erfaring med at inddrage / samarbejde med relevante parter og erfaring
med kontakt til politisk niveau
IT, data og cirkulær
økonomi

Erfaring med databehandling i Excel og med principper i Cirkulær
Økonomi

Life Cycle Assesments

Erfaring med at bruge principperne og arbejdet med LCA Byg

FN’s Verdensmål

Erfaring med at bruge dem i undervisning og med tankegangen der
bl.a. omfatter at man tænker rigtig meget i helheder

Andre områder:

