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	Branche_Fødevarer_tekst: Fødevarers miljø- og klimafodaftryk
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Off
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Livscyklusvurdering af bygninger og byggematerialer
	Branche_Elektronik_tekst: Cirkulære forretningsmodeller, f.eks. fokuseret på "leje frem for eje", samt vurdering af det miljøbesparende potentiale
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	Branche_træ_tekst: Service-baserede forretningsmodeller indenfor beklædning og sammenligning af tekstilers miljøpåvirkning
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	Fokus_IT-tekst: 
	Fokus_lifecycle-tekst: Mere end 10 års erfaring med LCA, praktisk tilgang til anvendelse af LCA som supplerende værktøj til beslutningstagen.
	Fokus_SDG-tekst: Arbejder med formidling og strategisk implementering af FN's verdensmål.
	Fokus_andet: Mine faglige fokusområder gør at jeg kan bidrage med følgende i projektet:- Kortlægning af ressourceanvendelse samt CØ-potentialer i jeres virksomheds værdikæde via livscyklustankegang. - Analyse af muligheder og udfordringer ved en cirkulær og/eller servicebaseret forretningsmodel i netop jeres virksomhed. - Vurdering af det miljømæssige samt forretningsmæssige potentiale af de identificerede tiltag.
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	Erfaringer: Jeg er en erfaren konsulent og ph.d. med ekspertise i cirkulære og service-baserede forretningsmodeller samt livscyklusvurdering af produkter og services. Jeg har udarbejdet ressource-, miljø- og klimakortlægninger og strategier for offentlige og private virksomheder siden 2009. Min baggrund som designingeniør betyder, at jeg har en systematisk og innovativ tilgang til problemløsning, og jeg tager altid udgangspunkt i kundens behov, virksomhedens virkelighed og reelle handlemuligheder. Jeg indgår gerne i samarbejde med andre konsulenter, som har specifik viden indenfor f.eks. affaldshåndtering eller et relevant teknisk område. 
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	Website: www.linkedin.com/in/llk


