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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

BREEAM, LEAD, Environmental Product declerations, logistik, genbrug

Træ, tekstil og mode

Erfaring med div. innovationsprojekter med recycling af tekstil/natur
fibre, samt miljøvenlig træimprægnering og miljøvurderinger

Elektronik

WEEE, producentansvarsordninger, ecodesign. Rådgiver for
Miljøstyrelsen på dette område

Plast og emballage

Erfaring med lovgivning, spildreduktion, procesoptimering. Arbejder p.t.
på flere miljøprojekter om grøn støbeplast og blæseplast emballage

Fødevarer

Energieffektivisering, vandspild, recirkulation, råvere-udnyttelse

Andre:
Pharma/medico/kemi: Syv års ledelseserfaring fra branchen, inkl. produktion, projektledelse, miljø
og GMP.

Fremhævede erfaringer:
Provice har gennem samarbejde med mere end 250 danske og udenlandske virksomheder opnået
stor og praktisk erfaring med teknologiske og organisatoriske løsninger inden for cirkulær
økonomi, grønne forretningsmodeller og ressourceeffektivisering. Provice har deltaget i lignende
projekter fx 'Clean Green Plan', 'SMV CØ', 'Grøn Vækst Hovedstaden', 'Rethink Business',
'Bæredygtig Bundlinje' og 'Rest til Ressourcer.
Provice rådgiver desuden om strategi, ledelse og LEAN. Provice forretningsforståelse bidrager til
at udvikle rentable og effektive miljøløsninger.

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Anvender materialescreening, LCA data og ecodesign-metoden

Design to disassembly / Anvender materialescreening, LCA data og ecodesign-metoden
Design for recycling

Kemisk ekspert

Erfaring med produktion/substitution fra kemisk industri samt lovgivning
fra ansættelse i MST kemikaliekontoret og specialist i køling/kølemidler

Take-back

Konceptualiseret og implementeret succesfulde take-back løsninger for
flere SMV'er

Certificeringer

Servicedesign
Strategiske samarbejder Udviklet og faciliteret forskellige strategiske samarbejder indenfor plast,
tekstil og landbrug/bioøkonomi
IT, data og cirkulær
økonomi

Rådgiver på flere konkrete CØ-projekter, herunder dokumentation med
data og beregning af rentabilitet.

Life Cycle Assesments

Erfaren LCA ekspert. Udfører analyser på screeningsniveau og ift.
standarder. Provice har LCA software (SimaPro)

FN’s Verdensmål

Afholder kurser og workshops i FN verdensmålene, bl.a. for SMV
medlemmer i lokale erhvervsråd.

Andre områder:

