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CV kandidat til IUGs bestyrelse

Anette Petersen
Strædet 7, 3100 Hornbæk
anette@invirke.dk / anp@iug.dk
+45 23314617

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:

Indsæt billede

Jeg tror på, at en bredere formidling om IUG’s projekter kan bidrage til at øge den danske fagbases forståelse for
den rolle tekniske løsninger og videnoverførsel spiller i forhold til at sikre bæredygtige udviklingsprojekter og
dermed øge interessen for at deltage i det internationale udviklingssamarbejde.
Jeg vil derfor gerne hjælpe med at styrke IUG’s kommunikation om indsats og resultater og derigennem bidrage til
både at styrke kapacitetsopbygningen af den danske ressourcebase og at etablere partnerskaber med NGO’er,
donorer og virksomheder.
Jeg har fulgt IUG’s arbejde gennem mange år og har nu tid til at være aktiv. Jeg ved, at det er en arbejdende
bestyrelse og er klar til at bidrage.
Jeg er civilingeniør og har de seneste 20 år rådgivet virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer i at
fastlægge kommunikationsstrategier og gennemføre informationsaktiviteter om miljø, social ansvarlighed og
udviklingssamarbejde.
Tidligere bestyrelsesposter:
Jeg har ingen tidligere bestyrelsesposter men har drevet egen konsulentvirksomhed siden 1998.

Erhvervserfaring:
Periode
2007-2017

Organisation
InVirke ApS

Titel
Direktør og
partner

Udvalgte opgaver
Danida: Kommunikationsstrategi for Danmarks
Udviklingssamarbejde; Informationskampagne om
nytten af den danske udviklingsbistand; Strategi for
kommunikation af bistandsforskning; Koncept for årlig
befolkningsanalyse; Analyse af anvendelsen af
evalueringsrapporter; Analyse og koncept for
undervisningsmateriale til børnenes ulandskalender.
Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU: CSR politik
og strategi; Håndbog i CSR arbejde for projektselskaber
og projektpartnere; Procesmanual for investeringsrådgivere; Retningslinier for projektselskabers
statusrapportering.
NGO-forum: Koncept og strategi for kampagnen
”Verdens Bedste Nyheder”; Etablering af
virksomhedspartnerskaber.
Plan International Danmark: Formidling af
programindsatsen i slumområder.
Erhvervsstyrelsen: Promovering af danske
brancheinitiativer og danske virksomheders CSR
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indsats; Udvikling af værktøj til leverandørstyring; Best
practice cases om CSR rapportering.
CSR- og kommunikationsrådgivning af virksomheder,
blandt andet Danske Bank, Danish Crown, Danfoss,
Bjerregard Sikkerhed, TORM, Air Greenland, DSV og
Telenor.
Miljøstyrelsen: Strategi og eksekvering af en lang
række informationskampagner rettet mod både
borgere og virksomheder om blandt andet grønne
indkøb, kemikalier i tekstiler, faremærker på
dagligvarer, uønskede stoffer, registrering af kemiske
stoffer, opbevaring af gifte, affaldssortering,
skadedyrbekæmpelse, salg af sprøjtemidler, miljøtilsyn,
digital indberetning af miljøoplysninger, miljømærkning
af produkter, mv.
Energistyrelsen: Strategi for promovering af
klimatilpasningsportalen; Brugeranalyser om portalen
og cases til portalen; Brugeranalyse om varmepumper.

2006-2007

1998-2006

1992-1998

Publicis A/S København

Valør & Tinge A/S

DHI A/S

Brand Manager

Partner

Konsulent

Danmarks Miljøportal: Kommunikationsstrategi for
Danmarks Arealinformation; Årsrapportering og
løbende PR for nye initiativer.
Miljøstyrelsen: Strategi for den borgerrettede
informationskampagne om klimaforandringer ”Et ton
mindre”.
Kommunikations- og brandingstrategier for lang række
virksomheder.
Miljøstyrelsen: Strategi og eksekvering af en lang
række informationskampagner rettet mod både
borgere og virksomheder om blandt andet
miljøvaredeklarationer, miljømærker, kemikalier,
grønne regnskaber, miljøledelse, mv.
Drift af sekretariatet for Miljøstyrelsens produktpanel
for tekstiler.
Miljø- og kommunikationsrådgivning af virksomheder
og myndigheder.
Miljørådgivning af virksomheder og myndigheder.

Faglig baggrund / uddannelse:
Civilingeniør i kemi med speciale i miljøstrategi og -kommunikation, DTU 1992.
Organisationskonsulent og coach, Erhvervspsykologisk Konsultation 2005-2006.
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
Jeg har i efteråret 2016 afholdt en workshop hos IUG, hvor kommunikationsstrategien blev fastlagt, og arbejder
pt. på en projektide om udvikling af et oplysnings- og undervisningsmateriale til ingeniør- og
maskinmesteruddannelserne om IUG’s indsats i Sierra Leone.

