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Stor teoretisk viden og nogen praksiserfaring fra arbejde som operatør 
og rådgivende projektleder for projekter på området. 

Erfaring fra arbejde med projekter på området. Særligt forretnings-
modeller og take-back.

Generel viden om det systemiske niveau og udfordringer i værdi-
kæden, nogen erfaring fra arbejde som projektleder på området.

Stor generel viden om området og mellemstor erfaring fra arbejde som 
operatør og rådgivende projektleder for projekter på området. 

Store faglige kompetencer og erfaring bl.a med design af CØ systemer, 
forretningsmodeller, ressourceeffektivitet og design af produkter (DfD).

X: Kosmetik: Stor erfaring fra samarbejde med dansk hudplejeproducent, som er 'født grøn', har 
international værdikæde, arbejder med omfattende storytelling og online salg.

Med min baggrund som industriel designer er jeg særligt trænet i at forestille mig det, der endnu 
ikke findes. At lytte og sætte ord og billeder på det, så det bliver tydeligt, kan udfoldes, gøres 
håndgribeligt og implementeres. En evne jeg anser som afgørende, når jeg bidrager til virksom-
heders udvikling af nye løsninger. Igennem de sidste 15 år har jeg arbejdet som projektleder, 
operatør, vejleder, rådgiver og produktudvikler indenfor bæredygtighed. Herigennem har jeg 
oparbejdet en omfattende hands-on erfaring og meget stor viden om udvikling og tilpasning af 
forretningsmodeller og produkter/ services til grøn omstilling og cirkulær økonomi.

www.designpoesi.dk



 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:

Viden indkøbes gennem samarbejdspartner som er ekspert på 
området.

Spidskompetence: baggrund som designer, 25 års praksiserfaring med 
området. Idag rådgiver og underviser i emnet på landets Designskoler.

Viden indkøbes gennem samarbejdspartner som er ekspert på 
området.

Udvidet erfaring med området fra arbejde med virksomheder indenfor 
fashion, tekstiler generelt, møbel, kosmetik.

Spidskompetence. Baseret på min designbaggrund og fra DfD som 
omdrejningspunkt i projekter, seminar, oplæg og undervisning.

Mange ideer, men ikke de store erfariger med implementering af 
kobling af data og CØ.

Udvidet erfaring. Gennemgående for mange arbejdesopgaver over de 
sidste 15 år, også facilitering af processer for samarbejder.

Udvidet erfaring: Idet omlægning fra produkt til service er et gennem-
gående tema i CØ, og også er i fokus i min undervisning.

Udvidet erfaring med området. Erfaring fra projektledelse, oplæg, 
virksomhedsrådgivning og undervisning på området.

Viden indkøbes gennem samarbejdspartner som er ekspert på 
området.

Jeg arbejder med en holistisk tilgang til grøn omstilling og kan hjælpe virksomheder 360 grader 
rundt med både at blive 'grønne indeni og udenpå'. For som designer har jeg også erfaring med at 
udvikle den nye grønne kernefortælling og de nye brandværdier. Således at det grønne DNA som 
vokser frem indefra, forankres internt hos alle medarbejdere, og også kommer til udtryk udadtil i 
en troværdig og transparent kommunikation til omverden.
  


