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CV: NATASHA MATSUSHIMA CARSTENS 
Natasha.carstens@gmail.com 

Mobil: 2839 2889 

Søvangen 10, 2635 Ishøj 

http://dk.linkedin.com/in/natashacarstens 
 

 

PROFIL 
Jeg er uddannet planlægger (Cand. Techn. Soc.) og efteruddannet i projektledelse. Jeg har flere års 

arbejdserfaring med udvikling, koordinering og ledelse af projekter, bl.a. fra Københavns Kommune 

og det tværkommunale Vestegnssamarbejdet/ Trafiksamarbejdet. Jeg har stor erfaring med klima og 

bæredygtige mobilitetsløsninger – både adfærdsmæssigt og strukturelt. 

Som person er jeg udadvendt, god til at samarbejde og kommunikere, samt initiativrig, fleksibel, 

innovativ, løsningsorienteret, selvstændig og robust. 

 

ERHVERVSERFARING 

Maj 2019 - Ejer og konsulent i rådgivningsvirksomheden Carstens Climate Consulting 

 
Rådgivningsydelser indenfor klima- og miljøhensyn. Inklusiv projektledelse, 

formidling, facilitering og fundraising.   

 

Igangværende opgaver: 

Undersøgelser, analyser og anbefalinger for bæredygtig vognpark og grøn 

logistik til fem virksomheder. Vundet i udbud af Gate 21. Maj ´20 – marts ’21. 

 

Fundraising til projekt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. For 

virksomheden Go Impact. Sep. ’20 – marts ’21. 

 

Udført: 

Projektledelse, fundraising (søge støttemidler), formidling og 

interessevaretagelse for miljø, klima og sundhed indenfor cirkulær økonomi, 

plastik og skadelig kemi, i EU og dansk politik. Dække vikariat i Rådet for Grøn 

Omstilling, Aug. 2019 – jan. 2020 (25 t/uge). 

 

Undersøgelse, analyse og anbefalinger til bæredygtig arbejdsplads - fokus på 

klimahensyn. For organisationen Børns Vilkår, i 2019. 

 

Sep. 2015 - April 

2019 

Projektleder i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Serviceområdet Byens Fysik 
 

 
I Center for Nye Anlæg/ Center for Udførelse af Anlæg/ Center for Anlæg og 

Byfornyelse. Projekter: 

• Kommunikation, projektudvikling samt -ledelse af en stor opdatering af 

kommunens krav, retningslinjer o. lign. til anlægsprojekter, 

• Projektledelse af ni anlægsprojekter, bl.a. for fremkommelighed for 

cyklister. Ansvar for og styring af projekternes økonomi, tid og kvalitet, 

samt inddragelse af interessenter. Projektøkonomier: 1,5 til 6 mio. kr. 

  

Aug. – Dec. 2014 Udviklingskonsulent i Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning  

 I afdelingen for Kommunale Ejendomme. Primære opgaver: 

• Programledelse af afdelingens udviklingsprojekter, 

• Projektleder på tre projekter, bl.a. øget service for brugerne og 

effektivisering. 

 

2011 – juli 2014 Trafikkoordinator i Vestegnssamarbejdet/ Trafiksamarbejdet  

 Trafiksamarbejdet bestod af vestegnskommuner og videreførte samarbejdet 

fra Vestegnssamarbejdets tid. Min base var Brøndby Kommunes Tekniske 

Forvaltning, hvor jeg koordinerede tæt med den tekniske direktør, om 

projekter med styregrupper af direktører og tværfaglige arbejdsgrupper.   
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Ansvarsområder: Projektledelse og koordinering af fælleskommunale 

trafikprojekter og -opgaver, blandt andet: 

• Supercykelstier i Københavnsområdet: Deltagelse i planlægning og 

profilering,  

• Letbanen langs Ring 3, bl.a. cyklisters fremkommelighed til letbanestop, 

• Vestegnsruten: Koordinator af kombineret cykel- og vandrerute. 

• Busbestillingsprocessen og projekter med Movia, 

• Optimeringsanalyse af kommunale kørselsordninger i samarbejde med 

flere kommunale forvaltninger og en software virksomhed,  

• Mobilitetsplanlægning i Gate 21's transportprojekt, Formel M. 

 

2011 Projektudvikler i partnerskabsorganisationen Gate 21 

 • Udvikle innovative klima- og energiprojekter med virksomheder, 

videninstitutioner og kommuner, 

• Fundraising til projekterne, 

• Analysere behov, barrierer og muligheder for tværsektoriel 

energibesparelse. 

 

2010 – 2011 Barselsorlov 

2009 Klimaprojektmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

Projekt: Stor folkelig udstilling og messe for klimaløsninger ved COP15. 

 • Projektleder for det faglige, politiske og kulturelle program til fire dage, 

• Kommunikation og samarbejde med interessenter, bl.a. virksomheder.  

 

2008 – 2009 Klimaprojektmedarbejder i Greenpeace Norden, København 

Forberedelse til COP15, blandt andet: 

 • Udvikle og lede klima-kampagneaktiviteter til mobilisering af målgrupper, 

• Udvikle og koordinere projekter til klimamobilisering med andre NGO’er, 

• Lobbyisme overfor politikere, samt oplæg om klima, energi og klimapolitik. 

 

2007 Fuldmægtig i Fødevareministeriets Direktorat for Fødevareerhverv 

 I koordinationskontoret for landdistrikter og erhvervsudvikling, blandt andet: 

 • Udkast til indlæg for Ministeren, oplæg overfor forsamlinger, 

• Administration, sagsbehandling og servicering af borgere og erhverv. 

 

2006 – 2007 Kemikaliepolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd 

 Projektarbejde: Idéudvikling, budgetlægning, fundraising og implementering, 

dels selvstændigt dels med virksomheder og andre samarbejdspartnere: 

 • Projektledelse af en pjece om kemikalier og kemikaliepolitik.   

• Kommunikation om kemikalier og -kemipolitik, bl.a. i aviser og artikler. 

 

2002-2003 Studentermedhjælp i Miljøministeriets Departement & Praktik i Miljøstyrelsen 

 I Miljøpolitisk område: National og EU-International koordinationsenhed: 

 • Minister- og Folketingsbetjening, servicering af borgere og erhverv, 

• Analyser af nye EU miljøretsakter. Referering fra møder, bl.a. i EU. 

2000 – 2005 Studentermedhjælp i den bæredygtige andelskasse Merkur 

 Informationsindsamling om virksomhedskunder til database og småopgaver. 

1998 – 1999 Studentermedhjælp i Det Økologiske Råd 

 

 

UDDANNELSE 

2011 Projektledelse – Metoder og værktøjer, ved Ingeniørhøjskolen i København 

 6 ugers intensiv diplomuddannelse med projektopgave og eksamen. 

Resultat: Professionalisering og opgradering af min projektledelse. 9 ECTS. 
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2002 – 2005 Specialestuderende i planlægning, Roskilde Universitets Center (RUC)  

 Kandidatgrad: Cand. Techn. Soc. fra Institut for Miljø, Teknologi og Samfund.  

Faglige kvalifikationer: Politik, regulering og planlægning af klima, miljø, og natur. 

2004 Barselsorlov  

2000 – 2003 Universitetsprogrammet Sustainable land use in developing countries 

Tværfagligt og -kulturelt samarbejde: Feltstudie i Thailand, projekter og kurser. 

2001 Studieophold i Japan, Tsukuba University (på engelsk) 

 Projekt om udvikling af klimapolitik. Kurser i politisk økonomi. 

1999 – 2000 Bachelorstuderende i miljøplanlægning, RUC 

 Projekt: Samfundsmæssige barrierer og muligheder for enge og overdrev. 

1996 - 1999 Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, RUC 

 • Projekter, bl.a.: Miljøregulering; International klimapolitik og miljøøkonomi. 

 
UDVALGTE TILLIDSPOSTER OG ORGANISATIONSARBEJDE: 
• Aktivitetsleder for at lære indvandrerkvinder at cykle, i Røde Kors Ishøj, fra 2019 -> 

• Hovedbestyrelsesmedlem i Cyklistforbundet, fra 2015-2017. 

• Medlem i Ishøj Kommunes Grønt Forum for Cyklistforbundet, fra 2012-2014.   

• Formand for Cyklistforbundets Frederiksberg afdeling fra 2008-2009: Fx Arrangering af Store 

Cykeldag. 

• Bestyrelsesmedlem i Cyklistforbundets Vestegns afdeling fra 2011-2016: Fx promovering af Vi 

Cykler Til Arbejde, Alle Børn Cykler og Arrangering af Cykling for Sindet med bl.a. DAI. 

• Repræsentantskabsmedlem i Merkur Andelskasse fra 2009-2014. 

• Aktiv i FN-forbundets Bæredygtighedsudvalg og i NGO-netværket 92-gruppen fra 1994-2004.   

 
EFTERUDDANNELSE – UDVALGTE KURSER, KONFERENCER, ETC.: 
• Konferencer, workshops mm. om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling/ SDG (2018 ->)  

• Den international cykelkonference Velo-city (4 dage i 2017 i Arnhem & Nijmegen) 

• Den nationale cykelkonference (2 dage i 2016 i Odense) 

• Certificeret i Prince2® Foundation Projektledelse (6 dage i 2014) 

• Kommunal Mobilitetsplanlægning i Endurance kurset, ved Gate 21 (4 dage i 2014) 

• Brugerinddragelse gennem Storytelling og Digitale medier (3 dage i 2014) 

• Trafikkurser og -workshops o.lign., især bæredygtige transport (cyklisme, elbiler, mm.) (2011 ->) 

• Projektledelse over afstand (3 dage i 2012). 

 

SPROG 
• Engelsk: Flydende i skrift og tale 

• Fransk: God læseforståelse, jævn tale 

• Japansk: Jævn tale 

 

IT 
Rutineret bruger af MS-Office. Bruger ofte Adobe, Power Point og Excel. Har brugt forskellige 

programmer til journalisering og projektstyring. Erfaring med website redaktion. 

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER  
Jeg er født d. 1.1.1976, bor sammen med min mand som er IT Senior Developer, samt vores søn på 

10 og datter på 16 år. I fritiden får jeg energi på løbe- og cykelture og vinterbadning, samt slapper af 

med skovbad og med familie, venner og aviser. 

 

ANBEFALINGER OG REFERENCER OPLYSES VED HENVENDELSE 

 


