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Specialområde

Erhvervsudvikling (Serie iværksætter i Grønland og USA)

Uddannelse

Sorø Akademis Kostskole, Matematik og Videnskab

Efteruddannelse

2021
Mini-MBA, Aros Business Academy
2016 - 2017
12 måneders accelereret forløb hos Made in NY Fellowship i
DUMBO, Brooklyn, NYC, USA (10 startups udvælges årligt ud af
1.000+ ansøgere)
2015
PRINCE2, Grønlands Selvstyre

Bestyrelsesposter

2016 Bestyrelsesformand for Balloon Inc., NYC, USA
2014 - 2020
Direktør for Let It Snow ApS
2017 - 2019
Bestyrelsesformand for Sakkut - Forening for Iværksættere
2010 - 2012
Næstformand for TiuTiu ApS
2001 - 2002
Elevrådsformand for Kangillinnguit Atuar at
Ungsdomsrådsmedlem for Nuup Kommunia
2010 - 2012
Medstifter - Direktør, TiuTiu ApS
2012 - 2014
Konsulent - Primært for medieselskaberne Fast Company Inc. Og
søsterselskabet Inc. Magazine i NYC, USA samt Grønlands Selvstyre
2015
Forretningskonsulent, Digitaliseringsstyrelsen, Grønlands Selvstyre
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Karriereforløb

2014 - 2020
Direktør, Reply ApS
2014 - 2020
Direktør, Let It Snow ApS
2019 - 2020
Product-Lead, Escher by Iterative Capital Management, L.P., NYC
2016 Medstifter, Chairman og Co-CEO, Balloon Inc., NYC
2019 - 2020
Erhvervsudviklingskonsulent, Innovation Greenland A/S
2020
Konsulent (prøvetid), VisioBOX Consulting ApS
2021 Konsulent og Ejer, Loading ApS

Praktiske Erfaringer
TiuTiu ApS

01-2010 - 06-2012

Om virksomheden
Primært produkt: Ugeavis trykt i 7.000 kopier og distribueret til samtlige 7.000 husstande i Nuuk.
Sekundære produkter: Produktion af marketingmaterialer (tryk, video og hjemmesider) samt
arrangør af begivenheder.
Stilling
Co-founder - Product Management & Sales
Referenceforhold
Medejer, Peter Berthels Pedersen Medejer, Pierre Minik Lynge
Ansvarsområder
• Direktør, ansvar for den daglige drift, 32 ansatte og e ektivisering af samarbejde med
leverandører
• Salg samt produktion af materiale til kunder
Udfordringer, handlinger og resultater
• Primær udfordring i første år: 7 dages deadline af indlevering til tryk før distribution
hos det lokale trykkeri i Nuuk samt dyr trykomkostning
• Handling: Undersøgte islandske og danske trykkerier
• Resultat: Islandsk trykkeri, med 24 timers deadline, yfragt direkte til Nuuk,
besparelse på
800.000 DKK årligt samt øget e ektivitet for kunder
•
•
•

Primær udfordring i andet år: Konkurrent efter 28 års monopol hyrede
fuldtidssælgere for første gang samt skiftede til dansk trykkeri for at opnå samme
e ektivitet
Handling: Lettelse af kontrakter med kunder, øget salg af sekundære produkter for at
kunne nedbringe annoncepriser for avisen samt for at udføre annonce-opsætning for
kunder, der annoncerede hos konkurrenten
Resultat: Øget produktion af annoncer, uanset medie (130 virksomheder pr uge).
Kunder der annoncerede hos begge medier
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Primær udfordring i tredje år: Lokale trykkeri iværksatte egen ugevis for at
konkurrere med begge eksisterende
Handling: Yderligere nedsættelse af annoncepriser, afskedelse af ansatte
Resultat: Da jeg startede TiuTiu kostede en sides annonce 7.500 kr. Resultatet i
tredje år var at en hel side blev solgt for blot 600 kr. Det førte til en beslutning om at
lukke for TiuTiu ApS, da det primære produkt ikke kunne udvikles samt øget digital
markedsføring hos kunder fremfor trykte aviser
Årsag til jobskifte
Se overstående udfordring i tredje år.

01-2014 - 01-2020

Reply ApS

Om virksomheden
En real-time besked app for iOS og Android, hvor en besked vises i fullscreen. Nyeste besked i en
samtale overlapper og erstatter den forrige besked.
Stilling
Direktør
Referenceforhold
Investment Manager – Greenland Venture A/S, Per Buhl Olsen
Ansvarsområder
Strategilægning, produktudvikling og markedsføring.
Udfordringer, handlinger og resultater
• Primær udfordring: Advokat skulle bruge 16 måneder på at værdisætte et softwareprodukt,
hvilket advokat rmaet desværre ikke havde erfaringer med
• Handling: Kunne ikke fortsætte produktudviklingen og driften, indtil advokaten udførte sin
etableringsopgave
• Resultat: Efter 16 måneders ventetid var selskabet endeligt etableret, men 40% af
investeringen gik til etableringsomkostninger hos advokat og revisor, dertil kom at
messaging- markedet havde udviklet sig markant i løbet af vores 16 måneders ventetid
Årsag til jobskifte
Inaktiv position.
01-2014 - 01-2020

Let It Snow ApS

Om virksomheden
International produktdesign og produktudviklingsselskab af software løsninger og applikationer til
iOS, Android og Web.
Stilling
Direktør
Referenceforhold
Medejer, Morten Jørgen Heilmann og samarbejdspartner Kunde: Chris Dannen fra Iterative Capital
Management Kunde: Kaaka Lund fra Majoriaq
Ansvarsområder
Udvikling og Drift
Produktdesign og produktudvikling
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Udfordringer, handlinger og resultater
• Udfordringer: Det grønlandske marked efterspørger ikke i tilstrækkelig grad app-løsninger,
der er lokalt udviklet og efter lokale behov
• Handlinger: Øget salg og samarbejde med internationale kunder og samarbejdspartnere.
Øget opmærksomheds-initiativer til Selvstyret om fordele ved applikationer vs. hjemmesider
• Resultat: Produktion af 42 softwareprodukter og løsninger på tværs af iOS, Android, Web og
Administrationspaneler
Årsag til jobskifte
Erhvervsudviklingskonsulent hos Innovation Greenland A/S

01-2015 - 12-2015

Grønlands Selvstyre

Om virksomheden
Digitaliseringsstyrelsen hos Grønlands Selvstyre. Planlægning, projektledelse, idriftsættelse og
nationale analyser af digitale initiativer og rammer i Grønland.
Stilling
Forretningskonsulent
Referenceforhold
Afdelingsleder, Anders Ho gaard
Ansvarsområder
▪ Klargørelse af projekter
▪ Igangsættelse og ledelse af projekter for Den Nationale Digitaliseringsstrategi
▪ Sikring af Selvstyrets projekter på projektstyrings-platformen ProjectFlow blev opdateret på
tværs
▪ Ansættelsesudvalg, interview af potentielle kollegaer
Udfordringer, handlinger og resultater
• Udfordringer: Kortlægning af IT-systemer i hele uddannelsessektoren med system tests og
brugervenlighedstests og dannelse af overblik for hvordan elev data blev distribueret på
tværs
• Handlinger:
o Onsite møde med hver institutionsenhed (fra folkeskoler til uni + kollegie enheder)
o Performance tests af systemer baseret på forbindelsestype (radiokæde, satellit og
søkabel), o Bruger-venligshedstest over telefon for alle landets kommuner
• Resultater:
o Komplet overblik over landets IT-systemer i uddannelsessektoren og identi cering af hvor
ofte elev-data blev gentindtastet og hvorfor der sker fejlindtastninger o Oplæg til
e ektiviseringsmuligheder
Årsag til jobskifte
Fik et tilbud fra Departementet for Erhverv for at udvikle en omfattende iPad app samt to
smartphone apps til iOS og Android, som i dag benyttes af alle Majoriaq skoler.

01-2016 Balloon Inc.
Om virksomheden
Samarbejdsvenlige sociale medie app værktøjer. Bygger og tester i dag en dele-kamera app, hvor
ere kan deles om det samme kamera og herved per automatik dele hinandens billeder og
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Projektledelse på vegne af kunder

videoer.
Stilling
Medstifter, Chairman og Co-CEO
Referenceforhold
Medejer, Yuki Kotani samt nansiel rådgiver, James Courtland
Ansvarsområder
▪ Produktdesign
▪ Markedsanalyser
▪ Vidensdeling med netværk, inkl. Instagram holdet
Udfordringer, handlinger og resultater
• Primær udfordring: Adfærdsændringer på sociale medier, hvor man skal lære at tilgå en
social medie konti fra at være jeg/solo-orienteret til os/dele-orienteret
• Handling: I stedet for at forsøge at lave om på hvordan Social Medie apps skal være, lærte
vi at lave en app, hvor brugeren kan dele sit smartphone-kamera med venner
• Resultat: 9,8 billeder/videoer per delt-album. Høj brugervenlighed, hvor samarbejdsadfærd
udvikler sig naturligt via et delt kamera
• Ny strategi: Dele kamera app, hvor man kan være en del af ere delte kameraer og herved
per automatik have hinandens billeder og videoer fra en fællesaktivitet.
Årsag til jobskifte
Ingen, fortsat aktiv
02-2021 Loading ApS
Om virksomheden
Konsulenthus med speciale indenfor erhvervs- og produkt udvikling. Design og afholdelse af
længerevarende accelerator forløb for det grønlandske erhvervsliv. Mere end 120+ virksomheder
deltaget indtil videre med en tilfredshedsrating på 4,8/5. Parallelt udvikles og driftes der større
software produkter fra bunden op.
Stilling
Ejer, instruktør
Referenceforhold
Innovation South Greenland A/S, VisioBOX Consulting og Innovation Greenland A/S, Sermersooq
Business samt Arctic Circle Business
Ansvarsområder
▪ Erhvervsudviklingsforløb
▪ Produkt Udviklingsforløb
▪ Rådgivning
Udfordringer, handlinger og resultater
• Forholdsvist for tidligt at uddybe, men mine rammesætninger og kompetencer samt
leverancer er blevet taget godt imod og selskabet står overfor en ot omsætning.
Årsag til jobskifte
Ingen, fortsat aktiv
Øvrigt
De øvrige forløb

Privat konsulent
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▪ Designet Fast Company’s og Inc. Magazine’s interne produktivitetsplatforme fra bunden op.
▪ Afholdt en serie af iværksætter kurser for iværksættere og kommunale erhvervsrådgivere
▪ Afholdt Grønlands første accelereret forløb (30 dages intensive udviklingskurser) to gange
▪ Har i samarbejde med GrønlandsBanken A/S’s ledelse formet og introduceret convertible note
loan agreements for iværksættere i Grønland.
▪ Har i samarbejde med Air Greenland A/S formet og produceret markedsføringsmateriale til den
internationale målgruppe (USA) samt til den lokale målgruppe (om USA). ▪ Mentor/rådgiver for
internationale startup projekter via netværk
▪ Har haft en givende samt perspektiverende prøvetid hos VisioBOX Consulting ApS, som
ultimativt endte med at jeg valgte at starte mit eget sær-område: Erhvervsudvikling.
Samarbejdet og tilgængeligheden ifm. opgaver fortsætter.
Kernekompetencer Generelle styrker
Kommunikation - alt starter og slutter med kommunikation. Proaktiv,
inddragende/lyttende og leverance/resultatorienteret arbejdsprocesser.
Taknemlighed, tak for alt uanset situationen.
Personlige styrker
Yderst disciplineret med god og klar kommunikation. Trives under massivt
pres og ansvar med ro og klarsynethed. Opløftende at hjælpe andre.
Ledelsesmæssige styrker
Re ekteret og yderst inddragende. 4 x direktørposter og enkelte
bestyrelsesposter. Leder for 22 som Product-lead hos Escher by Iterative
Capital Management, hvor styrkerne kom i spil dagligt.
Udviklingsområder Generelle udviklingsområder
Tværorganisatoriske afstemningsprocesser. Etablere en
kommunikationskultur, hvor lukkethed har været en kultur i mange år.
Gennemgribende erfaringer vs. Høj uddannelse. Udvikles med et mini-MBA
uddannelsesforløb, som afsluttes til December 2021.
Personlige udviklingsområder
At fortsat lære at balancere mellem en defensiv og lukket erhvervskultur i
Grønland vs. en o ensiv og åben erhvervskultur i USA.
Ledelsesmæssige udviklingsområder
Min unge alder (33) har siden min karrierestart krævet tillidsopbygning over
tid, da medarbejder/partnere ofte har været ældre. Jeg har fortsat meget at
lære endnu, og det er min evige motivation i arbejdslivet. 6
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