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Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 

Elektronik 

Plast og emballage 

Fødevarer 

Andre: 

Kontaktinfo: 

Navn:_______________________

Mobil:_______________________ 
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_____________________

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:


	Primær kontakt: Leise Marud
	CVR: 29495645
	Mobil: 23290357
	Senest opdateret: 22.08.2019
	Virksomhed: WASTEless
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Cirkulære forretningsmodeller. Samarbejder og afsætning af produktionsspild til genanvendelse. 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Off
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Forretningsudvikling inden for genanvendelse af byggematerialer. Afdækning af aftagere og materialer
	Branche_Elektronik_tekst: 
	Branche_Plast_tekst: Rådgivning inden for sortering, genanvendelse, valg af materialer op og ned af værdikæden. Værdikædesamarbejder.
	Branche_træ_tekst: Rådgivning inden for sortering og genanvendelse af træ. Afdækning af aftagere. Forretningsudvikling inden for forretningsmodeller. 
	Fokus_design: Off
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Off
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Off
	Fokus_service: Off
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Off
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: 
	Fokus_design2-tekst: Rådgivning om hvordan produkter indgår i værdikæder
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: Rådgivning inden for take-back modeller
	Fokus_certificeringer-tekst: 
	Fokus_servicedesign-tekst: 
	Fokus_samarbejder-tekst: Rådgivning inden forværdikædesamarbejder/ symbioser
	Fokus_IT-tekst: 
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Strategisk udvælgelse af verdensmål og eksekvering
	Fokus_andet: Cirkulære forretningsmodeller, affaldsregulativer, finansiering, rådgivning om anvendelse af livscyklusanalyser
	Branche_andre: Rådgivning og forretningsudvikling inden for sortering og genavendelse af alle typer affald. Fokus på igangsætning af værdikædesamarbejder/ symbioser.
	Erfaringer: - Udviklig af værdikædesamarbejde om genanvendelse af husholdningaffald med Randers Kommune, Dansk Affaldsminimering og MV Plast 
- Sortering af træ fra genbrugsstationer og afdækning af aftagere til genanvendt træ. 
- Udvikling af sorteringsvejledning og model for genanvendelse af haglpatronhylstre
- Rådgivning om sortering og genanvendelse af industriplast for Ensinger
- Udvikling af bæredygtigt festival telt i genanvendt ABS for Aalborg Karneval
- Udvikling af løsninger for mindre henkastet affald på Furesø Marina Strand

- 
	Email: lm@wstless.dk
	Website: www.wstless.dk


