CV: KIM ANDREAS POULSEN KROHN
02.08.1974 | Fredensgade 14 st. | 6000 Kolding | 4274 1785 | mail@kimkrohn.dk | linkedIn: https://dk.linkedin.com/in/kimkrohn

PROFIL
Med en spændende baggrund i friluftsliv, turisme management og biologi har jeg opbygget kompetencer inden for områderne salg, service, formidling, undervisning, proces- og produktudvikling. Pt.
er jeg i gang med et intensivt kursus i bl.a. cirkulær økonomi, grønne forretningsmodeller og bæredygtighed som grøn forandringsagent, med henblik på at skabe grøn vækst i kommuner og virksomheder. Jeg er meget videbegærlig, idérig, struktureret, analytisk, grundig og tilpasser mig hurtigt
nye miljøer. Jeg er villig til at arbejde hårdt for at nå mine og fælles mål. Jeg ser min samlede profil
og kompentencer som et stærkt aktiv, da jeg kan bidrage med høj faglighed, nye vinkler, god
formidling og sammenhængskraft mellem projekter på tværs i organisationen.

RELEVANT ERFARING
Adjunkt, Kolding HF & VUC


Biologi/kemi, alm.-/fjernundervisning, eksaminator, mentor, eksamensprojektvejleder,
udvikler af et interaktivt webbaseret årsmateriale til fjernundervisning til B-niveau i LMS

Instruktør og produktudvikler, Dansk Firmaidrætsforbund


Jan. 2014 – Dec. 2015

Okt. 2007 – Okt. 2014

Havkajaksejlads, adventurerace(AR), produktudvikler af AR-opgaver/løb

Fotograf, Middelfart kommune


Studentermedhjælper, M/S ”Paamiut”, Grønlands Naturinstitut


Sep. 2009

Fotoopgave, Brænde Ådal, brochuremateriale

Jun. 2006 – Aug. 2009

Registrering, måling og artsbestemmelse af fisk, indsamling af væv fra udvalgte arter

UDDANNELSE
Green Network, Miljøstyrelsen, Designskolen Kolding

Jan. 2016 – nu

Forløbet til Grøn forandringsagent har introduceret mig for procesledelse, projektværktøjer samt
metoder til at kunne igangsætte og hjælpe med grøn omstilling i virksomheder/kommuner inden for:
 Cirkulær økonomi og industrisymbioser
 Belysning af potentialet i cirkulære grønne forretningsmodeller
 Certificeringer, re-certificeringer og miljømærkninger

Syddansk Universitet, Danmark

Aug. 2009 – Juli. 2013

Naturvidenskabelig kandidatuddannelse i biologi (MSc), modulprofil i forskning
 Kompetencer: Forskning, formidling, dataanalyse, statistik, fortolkning, planlægning
 Specialetitel: ”Den grønlandske laks, Salmo salar: conservationgenetik og perspektiver for
forvaltning – En mikrosatellit DNA-analyse af den grønlandske laks fra Kapisillitelven i Grønland”

Syddansk Universitet, Danmark

Aug. 2005 – Jun. 2009

Bachelor i naturvidenskab (BSc), centralt fag i biologi, tilvalg i økologi og fysiologi
 Kompetencer: selvstændig, systematisk, målrettet, problemløsning, feltarbejde
 Bachelortitel: ”En beskrivelse af vækstbetingelserne for Amerorchis rotundifolia,
Rundbladet rhizomgøgeurt, på en lokalitet i Grønland”

Handelsskolen, Grønland

Aug. 1996 – Jun. 1998

Kort videregående uddannelse med speciale i Turisme management
 Kompetencer: økonomi, markedsanalyse, statistik, organisation, kommunikation,
strategisk planlægning, ledelse og samarbejde, produktudvikling, turistjura
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KURSER, CERTIFICERINGER, EFTERUDDANNELSE
Syddansk Universitet


Okt. 2014

Kursus i Elementær Pædagogik

Kurser og certifikater i friluftsliv, førstehjælp, iværksætteri, sejlads, klatring og dykning

1995 – 2011

FRIVILLIGT ARBEJDE
Specialepladsansvarlig, Syddansk Universitet


Jan. 2013 – Jun. 2013

Organisering og pladstildeling af specialestuderende på biologisk institut samt
udvikling af en tosproget manual med retningslinjer for brug af specialepladser

Afdelingsbestyrelsesformand, Højstup


Mar. 2005 – Jun. 2012

Ungdomsboligafdeling med 102 lejemål, tværfagligt samarbejde, vedtægter,
boligsager, konfliktmægling, administration, udvikling, implementering og
initiativ til at forbedre forholdene på afdelingen, sociale arrangementer

Økonomiansvarlig, biologisk festudvalg, Syddansk Universitet


Sep. 2005 – Jun. 2009

Produktudvikling, økonomi og planlægning af større arrangementer

ANDEN ERFARING







Natportier, Radisson SAS H.C. Andernsen Hotel, Odense
Førstemand, Friluftsland Odense
Butiksekspedient, Dansk Supermarked, Netto
Havkajakguide, Wilderness Adventures, Canada
Praktikant, guide, Tikilluarit A/S, Grønland
Butiksekspedient i diverse tøj-/frilufts-/jagt og fiskeributikker, Grønland

Sep. 2008 – Jun. 2009
Sep. 2001 – Jul. 2005
Okt. 2001 – Jun. 2003
Jun. 1997 – Jun. 2000
Jun. 1999 – Jul. 1999
Jun. 1990 – Jul. 2001

IT
Microsoft Office: Øvet bruger

Fronter (LMS): Rutineret bruger

Photoshop Elements: Basisbrug

SPROG
Dansk: Skrift og tale på modersmål
Norsk: Tale på mellemniveau

Engelsk: Skrift og tale på højt niveau
Grønlandsk: Tale på hverdagsniveau

FRITID
Jeg tilbragte hele min barndom i Grønland, og flyttede til Danmark i 2001. Jeg bruger min fritid på motion, friluftsliv,
ture, dykning, havkajak, fotografering, min kæreste, familie og venner.
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