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 Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 

Elektronik 

Plast og emballage 

Fødevarer 

Andre: 

Kontaktinfo: 

Navn:_______________________

Mobil:_______________________ 

E-mail:_______________________

Website:_____________________

Fremhævede erfaringer:



 Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Fagligt fokusområde 

Område: Kommentar – Hvordan er I eksperter her? 

Designtænkning 

Design to disassembly / 
Design for recycling 

Kemisk ekspert 

Take-back 

Certificeringer 

Servicedesign 

Strategiske samarbejder 

IT, data og cirkulær 
økonomi 

Life Cycle Assesments 

FN’s Verdensmål 

Andre områder:
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	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: 
	Fokus_andet: Brugerfokuseret innovation - at kende sine kunder og kunders kunders motivationer og værdier er omdrejningspunktet for både øget bæredygtighed, styrkelse af en virksomheds markedsposition, erhvervelse af nye markeder og ikke mindst i skabelsen af en bæredygtig virksomhed. Tilgangen i mit konsulentbidrag vil være med fokus på Tripple Bottom Line - people, planet og profit - 3 perspektiver på både eksisterende og fremtidig praksis og innovative tiltag. 
	Branche_andre: Designtænkning, innovation, strategi-udvikling, bæredygtige værktøjer og processer. 
	Erfaringer: Adskillige års erfaring som underviser og konsulent i små og mellemstore danske virksomheder. Hovedfokus er designtænkning, brugerfokus, innovation og strategi-udvikling. Projektleder på 2 EU-fondede projekter på Designskolen Kolding, hvor jeg, i samarbejde med kolleger, har udviklet en serie af metoder og værktøjer til identifikation af bæredygtig transformation. "Bæredygtige tiltag og forandringer skal gå hånd i hånd med virksomhedens kultur og strategi - det er ikke højtravende og tungt men altid baseret på virksomhedens virkelighed, markeder, kunder og brugere".  
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	Website: 


