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Navn:
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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? Branche:

Elektronik

Byggeri

Plast og emballage

Træ, tekstil og mode

Fødevarer

Andre:

Fremhævede erfaringer:



Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling (RB4CF)

Kommentar – Hvordan er I eksperter her? Område:

Kemisk ekspert

Strategiske samarbejder

Designtænkning

Servicedesign

SMV Netværk af virksomheder Iværksættere

Take-back

IT, data og cirkulær
økonomi

Design to disassembly/
Design to recycling

Certificeringer

FN´s Verdensmål

Life cycle assesments

Andre områder:

Fagligt fokusområde:

Hvilket område er I særligt stærke i rådgivning inden for:


	Text Field 5: 29764593
	Text Field 13: Erfaring fra finansiel sektor, eventbranchen, festivaler, erhvervshavne, HORESTA segmentet, forsyningssektoren (energisektoren og vandforsyning), produktionsvirksomheder i bred forstand, regioner, kommuner, foreninger, netværk m.v.. Særlig viden om og erfaring med transport: bæredygtige drivmidler o.a. redskaber til at mindske CO2 emissioner, beregningsværktøjer.
	Text Field 14: Deltog i CØ SMV-projektet med Rodkjær Event, som vi hjalp til en cirkulær forretningsmodel i 3 spor: 1) på dekorationsudlejning, 2) på rest til funktion-løsninger og 3) starten på et totalkoncept for et cirkulært event. Har arbejdet med genanvendelse af byggematerialer og at finde samarbejdspartnere og etablere værdikædesamarbejde for en tømrer/murervirksomhed og for en nedbryder. Har hjulpet Nibe Festival med cirkulært indkøbsfokus, affaldshåndtering og energiforsyning.  Har stor erfaring med identifikation af relevante samarbejdspartnere og etablering af værdikædesamarbejder. 
	Text Field 4: Astrid Carl
	Text Field 8: Nye anv. af byggeaffald, nye partnere og arb.m. returtagning. Alle materialer. En ansat er tømrer/bygnings-design-ing./civ.ing. Godt netværk.
	Text Field 11: Erfaring med at substituere, reducere og genanvende plast og emballage til flere formål/brancher. Vi holder os fagligt ajour om plast og emballage.
	Text Field 9: Erf. med brug, genbrug og genanvendelse af træ til byggeri, interiør, møbler fra forsk. projekter og brancher. Godt netværk. Kendsk. til tekstil og mode. 
	Text Field 12: 10 års erfaring fra jordbrugsforskning og fødevareproduktion, international B2B fødevareingredienssalg. Særlig erfaring med mælk. Godt netværk.
	Text Field 2: 37993875
	Text Field 3: 13.11.2019
	Text Field 7: greenmoves.dk
	Text Field 25: Bæredygtigt Indkøb: stor opmærksomhed på krav i det private og offentlige til bæredygtigt og cirkulært indkøb. Stor erfaring med udsortering af affaldsfraktioner i forskellige brancher mhp genanvendelse. Erfaring med ressourceoptimering på materialer og energi.Arbejder med organisationsudvikling i grøn omstilling, forandringsledelse, teamcoaching og forberedelse af implementering. 
	Text Field 17: En medarbejder er molekylærbiolog og har dermed god kemisk indsigt, men er ikke ekspert. 
	Text Field 22: Stort kendskab til teknologier, løsninger og forståelse for deres potentiale i  cirkulær økonomi. Erfaring med anvendelsen af data i cirkulær økonomi.
	Text Field 15: Alle medarbejdere er trænede i designtænkning på Designskolen i Kolding. Vi bruger det løbende i interne og eksterne processer med godt resultat.
	Text Field 20: Vi arbejder holistisk og systemisk og arbejder gennem vores design tænkning og antropologiske kompetencer i udpræget grad i servicedesign. 
	Text Field 18: Erfaring med eksisterende take back ordninger og udvikling af nye lukkede loops.
	Text Field 23: Vi arbejder med LCA-betragtninger, og anvender professionelle IT værktøjer til beregning af emissioner. Vi udfører ikke ISO baserede LCA'er. 
	Text Field 16: Med en bygningsdesigningeniør i firmaet er vi særdeles godt inde i principperne og bruger dem aktivt i projekter. 
	Text Field 21: Stor erfaring i etablering af værdikædesamarbejder og andre strategiske samarbejder. 
	Text Field 19: Godt kendskab til ISO certificeringer i miljø og energi, samt kendskab til EU Blomsten, Svanen og Cradle to Cradle. 
	Text Field 24: Vi har stor erfaring i at undervise virksomheder i strategisk brug af SDG'er, valg af relevante delmål, og hvordan man udvikler og implementerer.
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