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Jeg formidler ny viden og gode historier om arkitektur og byplanlægning.
Mine kunder sætter pris på, at jeg kan tage en idé og gøre den til et færdigt
produkt. Alt efter behovet kan jeg stå for at planlægge, researche, skrive og
tage fotos – og for at sætte det nye indhold op på web eller til print. På den
måde arbejder jeg hurtigt og leverer gennemtænkte og sammenhængende
produkter.
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UDDANNELSE
Cand.scient.soc
Sociologisk Institut, Københavns Universitet (2013)
Master of Urban Planning (et semester)
Department of Urban Planning, McGill University (2012)
MSc in Modernity, Space, and Place
Geography Department, University College London (2009)

REFERENCER
»I både ord og billeder har Emilie en skarpsleben evne til at indfange og
kombinere byudviklingens store linjer med bylivets små detaljer.«
– Noe Habermann, redaktør, Magasinet KBH
»Emilie har stor faglig indsigt i det byggede miljø og kan skrive, så det fænger
både fagnørder, beslutningstagere og lægmand. De varmeste anbefalinger
herfra!«
– Dorte Bülow, formidlingschef, Realdania
»Emilie har virkeligt god forståelse for opgaverne, tager ansvar for dem og
leverer et super stykke arbejde til tiden. At hun så også er en dygtig fotograf
med et skarpt øje for visuel kommunikation bidrager desuden til en lettere
arbejdsproces og et skarpere kommunikationsfokus.«
– Jesper Eis Eriksen, Head of Programme, the OBEL AWARD

ANDRE KUNDER, BL.A..: SLA, Enemærke & Petersen, UNIONKUL ved Klaus

Kastbjerg, Blendex, ByK med TRUST, SAS, Dansk Byplanlaboratorium.

SPROG
Dansk: modersmål
Engelsk: flydende
Fransk: avanceret
Tysk: læsefærdighed
Spansk: læsefærdighed

PRIVAT
Jeg er 36 år og bor på grænsen mellem Nordvest og Vanløse med min kæreste
Theis, som er freelanceprogrammør, og min søn Lander på halvandet år.

