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Mail
Mobil

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:
Som person har jeg altid været drevet af ”at gøre en forskel” - for mennesker, dyr, og for miljøet. IUG kom
derfor til at spille en central rolle under min uddannelse, og blev det faglige pejlemærke for mig.
Jeg har i mit professionelle arbejde beskæftiget mig konkret med den tredelte bundlinje; social, miljømæssig og
økonomisk bæredygtig udvikling, og har indgående erfaring med at iværksætte, drive og eksekvere
innovationsprojekter med bæredygtige potentialer.
Jeg har haft succes i få ting til at vokse efter en cirkulær ”høst-og-så” tilgang, og har i den forstand opereret fra
fugle- til frøperspektiv herunder både på de overordnede organisatoriske strategiske linjer, handlingsplaner og
visioner, men i lige så høj grad med eksekvering, opfølgning og effektevalueringer.
Jeg har ikke tidligere haft mulighed for at deltage i udviklingsaktiviteter i IUG grundet kontraktlige
ansættelsesforhold. Fra 1. maj starter jeg selvstændig virksomhed, og har derfor både tid og mulighed for at
prioritere dette. Mit håb er at kunne bidrage positivt i bestyrelsens arbejde ved at bringe mine faglige
kompetencer og personlige drive for et meningsgivende arbejde i spil.
Tidligere bestyrelsesposter:
År
2016
2013-2016

Virksomhedsnavn
BYG netværk under Dansk Arkitektur Center
Fritidsklubben under FORCE Technology

Erhvervserfaring:
Periode
05/2018-

Organisation
“Selvstændig virksomhed”

Titel
CEO

01/201705/2018

Lendager Group

Head of Innovation and
Product development

04/201601/2017

Dansk Arkitektur Center

Project Manager

08/2013-

FORCE Technology

Project Manager

Opgaver
Innovationsprojekter inden for
bæredygtigt byggeri.
Konstitueret CEO. Daglig drift og
ledelse af dattervirksomhed som
primær ansvarlig for research,
fundraising, produktudvikling, supply
chain management, cost mangement,
salg og kontraktstyring med
underleverandører og bygherrer.
Derudover personaleledelse af team på
seks personer.
Netværksleder for +100 professionelle i
det byggede miljø.
Forretningsplanlægning og
programopbygning af netværk,
bestyrelsesarbejde, fundraising,
moderator og facilitering af
netværksaktiviteter.
Innovationskonsulent for virksomheder
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01/201303/2013

Albatros Travel

CSR Konsulent (ekstern
rådgiver)

01/200907/2010

Aarhus Universitet

Instruktor (studiejob)

08/200801/2009

ARUP, London

Konstruktionsingeniør
(praktik)

med fokus på bæredygtighed og
omstilling til cirkulær økonomi.
Fundraising og konsulentrådgivning for
+20 organisationer og virksomheder i
udviklingsprojekter mellem 100.0005.000.000 dkk.
Udvikling og implementering af
strategisk handlingsplan for CSR.
Dialogmøder med bestyrelsen og
interne faggrupper. Afholdelse af
intern undervisning, facilitering af
workshops.
Faglig vejledning, koordinering af
opgaver og tidsstyring. Personlig
vejledning ift. eksamensangst og andre
sociale vanskeligheder.
Design og beregning på beton og
stålkonstruktioner til London Olympics
2012. Tværfagligt samarbejde med
arkitekter og ingeniører.

Faglig baggrund / uddannelse:
2012: M.Sc. Sustainable Urban, Energy and Environmental Planning, Aalborg Universitet
2011: PGD, Environmental Management and Sustainability, Murdoch University
2010: Diplomingeniør i Bygningsteknik (energi og indeklima), Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
2006 (1. semester): Etnografi og antropologi, Aarhus Universitet
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
Jeg har været med til at starte IUG student chapter i Aarhus (2008-2011). Jeg var i perioden aktiv ift. rekruttering
af frivillige, programmering, arrangere events og igangsætte udviklingsprojekter.

