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Profil
Som miljø- og ressoucemanager er jeg trænet i at løse miljøproblemer i en
bæredygtig kontekst. Mine analytiske og empiriske færdigheder gør, at jeg kan
levere gennemarbejdede resultater.
I øjeblikket tager jeg et kursus i bæredygtig forretningsudvikling som Grøn
Forandringsagent, der gør mig i stand til at facilitere forandrings-processer i
virksomheder at skabe bæredygtig vækst.. Som person er jeg lærenem, god til at
arbejde i teams og påtager mig ansvar.
Uddannelse
Green Change Agent
Green Network

Jan 2016 -nu

Uddannelsen til Grøn Forandringsagent har endvidere trænet mig i kortlægning af virksomheders
udledninger og forbrug samt procærktøjer, der gør mig i stand til at igangsætte og varetage opgaver
inden for områderne:








Cirkulær økonomi og industrisymbioser
Affaldshåndtering og genanvendelse
Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning
Begrænsning af emissioner
Certificeringer og miljømærkninger
Miljølovgivning
Madspild

Syddansk Universitet, Danmark

2011- 2014

Cand.scient:Miljø og Resource Management (Kandidat)
Kompetencer:
 Green Business
 Ressourcekarakteristik & omstillingsteknologi
 Miljørumlig modellering med GIS (Geografisk Informations System)
 Kendskab til multivariat dataanalyse
 Life Cycle Assessment (vugge til grav)
 Bæredygtighed, innovation og projektledelse
University of Nairobi, Kenya
2005-2009
Økonomi og Administration (Bachelor)( Jeg er uddannet til at identificere, forstå, analysere og løse de
økonomiske problemer med stærk forretning lederskab).
Kenya Accounting and Secretariat Board (Accounting Part II)

2006-2009

Erhvervserfaring
Forskningsassistent (Aalborg University)



May 2015 Aug 2015

Praktisk projektplanlægning og -forberedelse, herunder udarbejdelse af registreringsskemaer,
informations- og dokumentationsmaterialer, administrative og praktiske opgaver i projekter.
Undervisning og information af samarbejdspartnere og øvrige medarbejdere i og uden for
afdelingen samt indsamling og håndtering af data.

Greenpeace salgsagent Esbjerg, Denmark

Nov2012-Feb 2013

Udvikle salgsplan, fastholde salgsregistering, modtage betaling, give kundefeedback og Public Relations
Depot Manager: Trojan International (Olie & Gas Marketer Company) Nairobi Kenya.




2009-11

Ansvarlig for at lede og koordinere lagerudtræk og ansvarlig for alle aktiver i hele depotet. Sikre,
at kvaliteten af kundepleje / service og produkter der leveres afspejler de højeste niveauer af
ekspertise, som Speedy har forpligtet sig til.
Færdiggørelse af relevante rapporter: Ugentlige tal, kontante resuméer, kredit forespørgsel
rapporter, lageropgørelser, ledelsesrapporter, medarbejder fremmøde & oprettelse på
månedsbasis

Projekt assistant- Kenya Explored - vand bevarelse og forvaltning af affald
Nairobi Kommune: Miljøministeriet og Nairobi Universitet
Friviligtarbejde:
Divisional delegation Miljø, naturbeskyttelse og bæredygtig
Nairobi, Kenya.

2008-09

Sept 2013-Dec2013

Miljøbeskyttelse af landlige og bymæssige områder, generel miljøvurdering, miljømæssige inspektion og
-kontrol af kommercielle institutioner (Kemiske forhandlere) samt overvågning af Municipal Waste
Management.
IT
MS Office (superbruger)

R studio/Matlab (kendskab)

GIS (kendskab)

Sprog

Engelsk:
Kiswahili/Somali:
Dansk

Læsning
Flydende
Modersmål
God

Skrivning
Flydende
Modersmål
God

Tale
Flydende
Modermål
God

Personligt:
Jeg er fleksibel og en teamworkorienteret, hurtig til at tilpasse mig nye omgivelser. I min fritid cykler jeg
og spiller fodbold med venner.

