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Kort fortalt______________________________________________________________
Jeg er en ildsjæl, som brænder for at understøtte bæredygtighedsagendaen ved at undersøge og udvikle konkrete og
meningsfulde handlinger, der reelt gør en forskel. Det gør jeg blandt andet ved at skabe læring og ansvarsfuldt og
engagerende lederskab, hvor jeg på tværs af aktører gør det umulige muligt og skaber løsninger, hvor alle vinder. Som
selvstændig konsulent er jeg involveret i mange forskellige projekter – blandt andet inden for fødevarer, innovation og
bæredygtig udvikling.
I forhold til bæredygtighedsområdet har mine opgaver kredset meget om gastronomi og fødevarer og centreret sig
særligt omkring madspildsområdet, hvor har jeg har mange års erfaring med at generere viden, videndele og udvikle
værktøjer og metoder til at nedbringe madspild med fokus på løsninger, der er skabt i samarbejde med aktører på tværs
af værdikæden.
Siden 2011 har jeg arbejdet med at forstå det komplekse problem madspild er og sammen med aktører i og omkring
fødevareværdikæden at generere viden og sætte initiativer og handlinger i gang. Det er min oplevelse, at
problematikkerne omkring madspild er sammenlignelige og genkendelige når man taler bæredygtighed bredt set og at
mange af de metoder og værktøjer, jeg har været med til at udvikle inden for madspildsområdet, kan overføres til andre
områder af bæredygtighedsagendaen. FN’s 17 verdensmål har naturligvis også spillet en stor rolle og jeg har med
verdensmålene oplevet, at der er skabt et fælles sprog og referenceramme, der har gjort det lettere at sikre, at vi taler
om det samme, når vi taler om bæredygtighedsproblematikker såvel som løsninger.

Erhvervserfaring___________________________________________________
2017 –

Ejer, Johanne Birn
Johanne Birn er en konsulentvirksomhed, der designer og leder processer og
projekter. Jeg hjælper med nå i mål med løsninger og projekter der virker og skaber
holdbar værdi. Det kan både være små konkrete projekter, der har brug for struktur
og rammer og store strategiske satsninger, der skal bringes fra vision over
konceptudvikling og handleplan til implementering. www.johannebirn.dk

2016 - 2017

Projektleder, Aarhus Central Food Market
Analyse og idéudvikling af indendørs madmarked. Strategiudvikling og –
implementering. Forretningsudvikling, PR og markedsføring. Udvælge stadeholdere,
kontraktindgåelse, interessenthåndtering, myndighedsarbejde m.m.

2015 – 2016

Projektleder, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune
Udvikling og opbygning af eksperimentarium og demonstrationsfacilitet DokkX inden
for velfærdsteknologi på DOKK1.

2010 - 2015

Projektleder, GTS-Instituttet AgroTech A/S

1

Strategiudvikling, innovationsprocesser, forandringsledelse, rådgivning og
proceskonsultation. Relationssalg og netværk. Afholdelse af konferencer og events.
Samarbejde med vidensinstitutioner, NGO, erhvervslivet, ministerier m.fl. Var
ankerperson på opbygningen af forretningsområde inden for reduktion af madspild i
storkøkkener og hos frugt- og grøntproducenter. Herunder blandt andet udvikling af
brætspillet ”Spillet om spildet” til storkøkkener.
2008 - 2010

Projektkoordinator Taste Aarhus, GTS-Instituttet AgroTech A/S
Taste Aarhus, ”Århus som Nordens fødevarehovedstad”. Opbygning af sekretariat herunder netværk, udvikling, planlægning og afvikling af events og aktiviteter.
Fundraising. Stod blandt andet bag madkunstfestivalen afholdt i Musikhuset i 2009
samt børneeventen ”S’madkassen” i Tivoli Friheden i efteråret 2011.

2006 – 2008

Partner, Barometer ApS
Optimering af købsoplevelser for konceptkæder i detailbranchen.
Kortlægning og analyse af købsoplevelser. Opfølgning og rådgivning, Kundekontakt,
opsøgende salg, tilrettelæggelse og afvikling af projekter. Rapportering til kunder –
både skriftligt og som workshops for butikschefer/salgspersonale. Budgetlægning,
regnskab, ansættelse af freelancemedarbejdere.

Uddannelse______________________________________________________________
2017- 2020

Sustainable Eco-Creation, Vækstcenteret
Treårig tværfaglig efteruddannelse med fokus på den indre personlige bæredygtighed,
den relationelle sociale bæredygtighed og den systemisk helhedsorienterede
bæredygtighed.

2013

PRINCE2 Foundation, Mannaz A/S

2011

Forandringsledelse – Innovation og nytænkning
Enkeltfag. Professionshøjskolen UCC
Skabe radikal nytænkning i projekter og teams, styrke ens eget kreative potentiale,
fremme den positive synergi i tværfaglige grupper. Håndtere ledelse af
forandringsprocesser og træning i at tilrettelægge produkt-, service- og
organisationsudvikling med udgangspunkt i den kreative metode: Den Kreative
Platform.

2012

Ledelse med hjertet, Vækstcenteret
Moderne ledelses- og organisationsforskning, neurovidenskab og udviklingspsykologi.
Selvindsigt, balance, integritet, indfølingsevne og organisatoriske processer.

2009

Design og ledelse af kreative processer
Enkeltfag på Aarhus Universitet, Æstetik og Kultur
Praktisk erfaring med at designe og styre kreative processer efter model fra
kunstnerisk metodeudvikling og æstetisk betydningsdannelse. Træning i at skabe
rammer for produktionsprocesser, hvor det væsentlige er at inddrage og udvikle
deltagernes kompetencer og kreative bidrag.

2006

Voksen Pædagogisk Grunduddannelse (VPG), COK
Planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb.

2001 – 2004

Kandidatuddannelse i IT, Organisation og Kommunikation
Under IT-Vest på Handelshøjskolen i Aarhus (www.itko.dk)

1997 – 2001

Bacheloruddannelse i Medievidenskab, Aarhus Universitet.
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Bestyrelsesarbejde / Advisory Board___________________________ ____________
2018 -

Bestyrelsesmedlem Aarhus Vand

2017 -

Bestyrelsesformand, Gastronomisk Undergrund
Fokus på udvikling af kokkevækstlaget i Danmark.

2015 - 2018

Medlem Advisory Board, Aarhus Vand
Fokus på vækst og udvikling, opfindsomhed og nyskabelse til understøttelse af
Aarhus Vands strategi.

2013 - 2017

Bestyrelsesformand, N. Kochs Skole
Udarbejdelse af dagsorden, ordstyrer, ledelsessparring, strategi og udvikling.

2006 – 2013

Bestyrelsesmedlem, N. Kochs Skole

2004 - 2006

Bestyrelsesmedlem, Mødrehjælpen
Kasserer. Opbygning af Mødrehjælpens Lokalforening i Aarhus. Opstart og drift af
genbrugsbutik, organisering og planlægning af aktiviteter. Rekruttering og oplæring af
frivillige.
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