KRISTOFFER
JUST
PROFIL
Jeg er digital nørd helt ind til
knoglerne og brænder for at
understøtte komplekse
processer med ny teknologi i et
tæt samarbejde med
interessenter.

KOMPETENCER
Research, konceptudvikling,
digital forretningsudvikling,
innovation, proceskortlægning,
workshops, brobygger, strategi,
oplæg, funding, behovsdækning, ekstrovert, praktiker,
menneskekender, og så er jeg
fyldt med så mange
forretningsidéer, at jeg har dem
i et Excelark.

UDDANNELSE
Digital Innovation & Mangement, IT-Universitetet
AUG 2015 - JUN 2017

Ved at have læst Digital Innovation & Management
har jeg tilegnet mig viden, evner og værktøjer til at
forstå og håndtere digitale transformationsprocesser, som både kan være komplekse og
kaotiske, i forskellige organisationer.
Speciale: Blockchain og leverandørkæder
Jeg skrev mit speciale i samarbejde med COOP
Trading, hvor jeg undersøgte mulighederne for, at
implementere blockchain som en del af COOP
Tradings leverandørkæde ift. øget sporbarhed.
Produktet af specialet var en kortlæggelse af interne
og eksterne udfordringer ift. en implementering,
mulighederne for en øget sporbarhed,
dokumentationsdeling på tværs samt en diskussion
af tillids-aspektet.
Business & Psykologi, Roskilde Universitet

KONTAKT

AUG 2011 - DEC 2014

Ved Volden 8, st. tv
1425 København K

Udover enormt meget projekt- og gruppearbejde
udviklede og retænkte jeg og min makker et
oplevelsesdesign og forretningsmodel for
vinsmagning og fik 12 for vores BA-opgave.

kristofferjust@gmail.com
6179 1703

Gymnasium, VUF
AUG 2009 - JUN 2011

www.kristofferjust.com
Elektriker lærling, Hamlet Hillerød
JUL 2001 - DEC 2004

IT

ERFARING

Windows og Mac
Officepakken
SPSS
Gephi
Tableau
Google Analytics
Wordpress
BPMN
Lucidchart
Jira og Confluence
HTML og CSS
Python
Microsoft Hololens

Innovationskonsulent, Copenhagen FinTech
FEB 2018 - NU

Som innovationskonsulent udformer jeg bl.a.
ansøgninger om offentlig funding inden for
Blockchain, AI og Cyber Security, undersøger nye
forretningsmodeller for Copenhagen FinTech samt
on-boarder partnere, sponsorer og medlemmer.
Projektkoordinator,
Blockchain Lab for Open Collaboration (BLOC)
JUN 2017 - JAN 2018

Hos tech start-up virksomheden BLOC udviklede jeg
bl.a. Proof of Concepts inden for den maritime
sektor, faciliterede og planlagde workshops, holdte
oplæg og var projektledende på en funding
ansøgning til et projekt, som resulterede i en
bevilling på 4,5 millioner kroner.

FRIVILLIGT
ARBEJDE

Projektassistent, aety.io
SEP 2016 - JUN 2017

Fodboldtræner
CPH:PIX
Ungdommens Rødekors
Roskilde Festival
Tutor

Som del af en startup arbejdede jeg under flere hatte
og afholdte kurser i den agile Atlassian platform til
projekt- og opgavestyring inden for SCRUM. Derudover
havde jeg ansvaret for sociale medier, re-designede
aety's website og analyserede stats i Google Analytics.
Bike Me Up, Musik i Lejet
MAR 2016 - FEB 2017

INTERESSER
Jeg elsker på alle måder at se
ting gro. Også i køkkenet.
Derudover er jeg fodboldnørd
men kaster mig nysgerrigt ud i
projekter som at køre tværs over
Indien i en Tuk Tuk eller vandre
Caminoen på 760 km.

Da togene har pladsmangel til cykler til festivalen, så
jeg muligheden for at løse et problem. Jeg lærte, hvor
mange interessenter der skal håndteres og udviklede
alt fra website, regnskab, frivillige, transport logistik
m.m., mens jeg lærte meget af at starte egen
virksomhed.
Housing Assistant, DIS (Study Abroad in Scandinavia)
AUG 2011 - DEC 2015

Elektriker
JAN 2002 - AUG 2011

KWH, Glenco, Carl Chr. & Co, EL:CON,
MTHøjgaard (Gibraltar)

www.kristofferjust.com

