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PROFIL
Som etnolog er det mit kerneområde at forstå mennesker og
deres adfærd, behov, vaner, rutiner og forbrugsmønstre. Det kan
være kunder, brugere eller medarbejdere i en virksomhed.
Mine spidskompetencer består i at arbejde med kvalitative
metoder, vidensindsamling, analyse, research og formidling.
P.t. tager jeg et kursus i bæredygtig forretningsudvikling som Grøn
Forandringsagent, der gør mig i stand til at facilitere forandringsprocesser i virksomheder mhp. at skabe bæredygtig vækst.
UDDANNELSE
Green Change Agent ved Green Network & Kolding Designskole
2016 –
Kurset giver kompetencer i at kortlægge virksomheders udledninger og forbrug, og at anvende
designbaserede procesledelsesværktøjer til at igangsætte og varetage opgaver indenfor:
-

Cirkulær økonomi og industrisymbioser
Optimering af affaldshåndtering og genanvendelse
Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning
Nye certificeringer og miljømærkninger
Minimering af madspild
Miljølovgivning

Københavns Universitet
2009 – 2015
Cand. mag. i Etnologi
Specialeafhandling om landdistriktsudvikling i danske yderkommuner.
Kompetencer i at dokumentere, analysere og formidle kultur og samfundsformer, som fx adfærd,
vaner og forbrugsmønstre vha. kvalitative metoder (interviews, observation, feltarbejde).
Humboldt Universität i Berlin
Udvekslingsophold på Institut für Ethnologie.
Kurser i byplanlægning, kulturarv og kønsstudier.
Vallekilde Højskole
Musiklinjen

2011 – 2012

jan – maj 2008

ERFARING
ACTIONTANK, designvirksomhed, projektassistent
Tilknyttet pilotprojekt om affaldshåndtering i private husholdninger.
Ansvarlig for kvalitativ dataindsamling; projektkoordinering; rapportskrivning.

okt 2014 – jan 2015
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Cultura21 Nordic, innovationsnetværk, praktikant
Tilknyttet projektplatform om bæredygtig udvikling på Amager.
Workshopfacilitering; udvikling af crowfundingkampagne; sociale medier.

jan – jun 2014

Post & Tele Museet, kommunikationshistorie, formidlingsmedhjælper
Formidling af kulturhistorisk museumsudstilling for skoleklasser.

2012 – 2013

SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, tutor og mentor
Tilrettelæggelse og koordinering af introforløb, herunder facilitering af fagligt
og socialt netværk for nye danske og internationale universitetsstuderende.

2010 & 2012

Falck Healthcare, administrativ bookingsekretær
2009 – 2011
Vejledning til kunder i brug af online bookingsystem og individuelle forsikringspolicies.
Div. jobs i servicebranchen, bl.a. køkkenassistent og postomdeler ved Post Danmark.

2007 – 2008

KURSER
Kreative processer & Innovation ved Københavns Universitet
InDesign & PhotoShop, grundkursus via Dansk Magisterforening
Økologisk Økonomi ved professor Inge Røpke, Aalborg Universitet
Lokalområdernes rolle i bæredygtig omstilling ved lektor Jesper Holm (RUC), FOK

forår 2014
april 2014
forår 2014
forår 2014

ANDEN ERFARING
Omstilling Nu, grønt netværk, medarrangør af aktiviteter på Folkemødet 2016.
Røde Kors MUNUFEA, ungdomsgenbrugsforretning, butiksassistent.

2016 –
2013 – 2014

IT
MS Officepakken
Sociale medier
Adobe CC

Rutineret bruger
Rutineret bruger
Basiskendskab

SPROG
Dansk
Engelsk
Tysk
Spansk

Modersmål
Flydende i skrift og tale
Rutineret i skrift og tale
Elementært niveau i skrift og tale

PERSONLIG PROFIL
Jeg er 28 år og kommer oprindeligt fra en landsby i Jylland og bor nu på Amager med min
kæreste. Jeg interesserer mig for historie, musik og natur. I min fritid ser jeg mine venner,
træner i fitness og dyrker akrobatik.
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