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LOTTE FRANK 

KIRKEGAARD 
 

 

Resumé  

Akademisk baggrund og indgående indsigt i 

universitetsverdenen. Tidligere ansat i Danmarks 

Evalueringsinstitut under undervisningsministeriet i DK. 

Mange års erfaring både den private og den offentlige sektor og 

gode resultater med at skabe og drive tværsektorielle 
samarbejder og partnerskaber i Grønland, herunder mellem 

folkeskolen og erhvervslivet. Dette kombineret med et solidt 

netværk i det grønlandske erhvervsliv giver Grønlands 

Forskningsråd et medlem, der kan bidrage med noget af den 

viden, der skal til for at fremme og styrke grønlandsk forskning 

forankret i Grønland til gavn for det grønlandske samfund.  

  

ERFARING 
 

Indehaver og rådgiver   Kirkegaard Consult ApS, Silkeborg 
September 2018 -  

Projekt-, forretnings- og strategiudvikling med speciale i CSR, herunder 

blandt andet Global Compact, FNs Verdensmål, Cirkulær økonomi mm. 

Projektleder, procesfacilitator og partnership broker.  

Jeg arbejder i alle sektorer og for regioner, kommuner, virksomheder, 

foreninger, civilsamfund – og gerne på tværs.  

SEKRETARiATSCHEF                                 CSR Greenland, Nuuk                                                     
August 2013 – September 2018 
Udvikling og drift et af Grønlands største virksomhedsnetværk og flere 
tværsektorielle initiativer. Dette omfatter tværsektorielle partnerskaber, 
netværk for videndeling og inspiration om CSR, rådgivning og uddannelse af 
medlemsvirksomheder, udvikling af offentlige kurser og konferencer, 
udvikling af projekter og initiativer i tæt samarbejde med medlemmer og den 
offentlige sektor. Jeg har været ansvarlig for CSR Greenland i en afgørende 
fase fra opstart til en etableret organisation. Jeg er medlem af UN Global 
Compact Nordic Network styregruppe og lokale koordinator for netværket 
på vegne af Grønlands Erhverv. 

CAO og CHRO     Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne Nuuk                                   
2011 - 2013 
Ledelse af administrationssøjlen, der omfatter IT-afdeling og intern / ekstern 
kommunikation samt afdelingerne HR udvikling, personaleadministration, løn 
og sekretariat. 

HR- og organisationskonsulent  

HIGHLIGHTS 
• Akademiker 

• Erhvervserfaring fra det 

offentlige og det private  

• Netværk i forskermiljøet i 

Grønland, Danmark. 

• International profil 

• Offentlige-private 

partnerskaber 

• Boet og arbejdet i 

Grønland i 10 år 
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PERSONLIGT 
 

Nationalitet:  Dansk 
 
Civil status: Gift, tre børn 
 

 

REFERENCER 
 
Brian Buus Pedersen 
Direktør i Grønlands Erhverv og 
formand for CSR Greenland. 
+299 36 37 10 
 
 Martin Kviesgaard 
Direktør i GrønlandsBANKEN og 
næstformand i CSR Greenland 
+299  34 78 00 
 
 
 

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA                            Danmark                                                         
2010 - 2011 
Planlægning, koordinering og udførelse af HR-initiativer og organisatoriske 
udviklingsprojekter. 
 

HR- and kommunikationsansvarlig  
Permagreen Grønland A/S                                                      Nuuk  
2007 - 2009 
Udvikling og implementering af en strategi for HR og kommunikation. 
Personaleadministration og ansættelsesret. Planlægning og koordinering af HR 
og organisationsudvikling. 

 
International Projekt Assistent COWI                       Danmark 
2003 - 2006 
Projekt administration på en bred vifte af internationale projekter. Formand 
for det administrative netværk. Markedsanalyse på fremtidige 
projektmuligheder. Interkulturel kommunikation. Administrativ assistent til 
COWI Uganda Ltd. og COWI Zambia Ltd. 
 

Lærer                                                                                       Danmark 
1999-2003 
Efterskolelærer, Skals Efterskole. AOF, Århus Skolen for sen-hjerneskadede, 
Århus, Skolen for sindslidende, Århus. 
 

UDDANNELSE 
Cand. Mag. Fransk og engelsk 
1993 - 1999 
 
Bachelor og kandidatgrad i Fransk og engelsk litteratur, kultur og historie  
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Université des Antilles et de la 
Guyane 
Speciale: Aimée Césaires fornemmelse for identitet. Postkoloniale studier. 
 
 

KURSER 
 

Partnership Broker,  

London 2016. 

 

Prince2, APMG - DK, 2014 

 

CSR Practitioner, Nuuk. 2013 

 

Leder kursus, CFL, DK. 2012 

 

 

SPROG 
 

Danish – modersmål 

 

English – flydende 

 

French – flydende 

 
 


