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Kerstin Krøier Rasmussen

Fødselsdato

15-04-88

Adresse

C/O Florence Tan, Bryggervangen 14, 5. sal, 2100 København Ø

Telefonnr.

22333639

Email

kerstinekr@gmail.com

Linkedin

https://dk.linkedin.com/in/kerstin-krøier-rasmussen-2775a5b0

Hvem er jeg?
En nyuddannet, engageret cand.scient. i geografi og geoinformatik med speciale i
naturgeografi og flair for formidling. Herunder er jeg rutineret i bearbejdning og analyse
af store datamængder.
I øjeblikket deltager jeg i kurset grønne forandringsagenter, hvor der er fokus på
formidling og etablering af bæredygtighed og grøn omstilling.
Jeg medbringer godt humør, gåpåmod og solid faglig styrke.

Uddannelse
02.2016

Grøn forandringsagent, Green Network, Kolding Designskole

2013-2015

Cand.scient. i geografi og geoinformatik, Københavns Universitet

17.12.2015

Specialeforsvar ”Modelling daily ground surface temperatures under changing
snowpacks in Zackenberg and Qeqertarsuaq, Greenland”
Karakter: 12

07.2014

Feltarbejde Qeqertarsuaq, Disko, Vestgrønland med fokus på klimatologi og
permafrost

08.2013

Feltarbejde Tuapaat, Disko, Vestgrønland. Feltarbejde med fokus på hydrologiske
interaktioner mellem flod og flodterrassse

2009-2013

B.A. i geografi og geoinformatik, Københavns Universitet

06.2012

Feltarbejde Væng Sø med fokus på hydrologiske feltmetoder

Erhvervserfaring
2012-2015

Hjælpeunderviser, Geografi og Geoinformatik, Københavns Universtitet
• Opgaveretning, opgaveteknisk samt faglig feedback
• Mundtlig faglig vejledning af studerende

2009-2015

Lukkeansvarlig salgsassistent, Irma Falkoner Plads
• Ansvar for bankpenge, kunderådgivning, salg.
• Serviceparathed, alsidig kommunikation og samarbejde
• Bevare overblikket i stressede situationer

Sprogkundskaber
Dansk, modersmål
Engelsk, flydende, skrift og tale
Tysk, god forståelse, skrift og tale
Svensk/norsk, god forståelse, skrift og tale
Spansk, basalt kendskab

IT
Excel, ekspertbruger
Matlab og Python, grundlæggende kendskab
ArcGIS, godt kendskab
QGIS, grundlæggende kendskab
Div. programmer til analyse af satellitdata, grundlæggende kendskab

Personligt
Mangeårigt medlem af Herlev Concert Band på saxofon
Bofælle i bofælleskaber
Tidligere elev på Uldum Højskole
Længere rejser i Asien, Sydamerika og Grønland
Frivilligt arbejde, oprydning efter jordskælvet og tsunamien i Japan i 2011
Aktiv bruger af naturen bl.a. i form af længere vandreture i Lapland og Grønland
Flittig læser af ny såvel som ældre litteratur

