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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:_______________________ 

E-mail:_______________________

_____________________

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: Eva Guldmann
	CVR: 40061673
	Mobil: 25671676
	Senest opdateret: 17. august 2019
	Virksomhed: Rotundo
	Branche_Byggeri: Off
	Branche_Fødevarer_tekst: 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Off
	Branche_Fødevarer: Off
	Branche_Byggeri_tekst: 
	Branche_Elektronik_tekst: Erfaring med udvikling af cirkulære forretningsmodeller for produkter der indeholder elektronik
	Branche_Plast_tekst: 
	Branche_træ_tekst: Erfaring med udvikling af cirkulære forretningsmodeller inden for møbeltekstiler, rene tekstilprodukter og mode
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Off
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Off
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Har arbejdet med metoden i store og små virksomheder og forsket i hvordan den med fordel kan bruges i cirkulær forretningsudvikling
	Fokus_design2-tekst: Har arbejdet med principperne i relation til både tekniske produkter, tekstil og mode. Desuden erfaring med ‘ecodesign strategy wheel’
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: Har arbejdet sammen med flere virksomheder om udviklingen og implementeringen af take-back ordninger
	Fokus_certificeringer-tekst: 
	Fokus_servicedesign-tekst: Design af services til at supplere fysiske produkter
	Fokus_samarbejder-tekst: Udvikling af leverandørsamarbejder. Involvere leverandører og kunder i co-creation af nye forretningsmodeller.
	Fokus_IT-tekst: Kendskab til tracking af produkt-performance for elektroniske produkter mhp. optimering af driften og forebyggende vedligehold
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Godt kendskab til målene. Kan vejlede om relationen mellem målene og principperne bag en cirkulær økonomi, samt hvor fokus bør ligge
	Fokus_andet: 
Kan hjælpe med sparring omkring, hvor fokus bør ligge inden for bæredygtighed ift. konkurrencesituationen og virksomhedens øvrige strategiske planer.

Har øje for mulighederne for at kommunikere gode historier om virksomhedens bæredygtigheds-initiativer og kan støtte virksomheden i det arbejde.
	Branche_andre: Bredt kendskab til cirkulære forretningsmodeller på tværs af brancher. Bl.a. erfaring med udvikling af cirkulære forretningsmodeller i vaskeribranchen samt hos produktionsvirksomheder i metalindustrien ud over i de brancher, der er nævnt ovenfor.
	Erfaringer: Civilingeniør inden for planlægning og ledelse med mange års erfaring fra fremstillingsindustrien. Ph.d. i cirkulær forretningsudvikling. Dybdegående kendskab til hvordan virksomheder kan omstille til en mere cirkulær forretning gennem 4 års ph.d.-projekt om netop dette, i tæt samarbejde med en række danske virksomheder. Har på den baggrund udarbejdet en omfattende casesamling for Miljøstyrelsen, der beskriver nogle af de mange muligheder for at komme igang med en bæredygtig omstilling af virksomheden, eller for at tage næste skridt på rejsen.
	Email: guldmann@rotundo.dk
	Website: www.rotundo.dk


