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NAUJA BIANCO 
Adresse:  Callisensvej 44, 2900 Hellerup  
Mail:  naujabianco@gmail.com    
www: https://www.linkedin.com/company/isuma-
consulting/?viewAsMember=true  
Telefon:  + 45 42 40 90 16 
Fødselsår:  Født i 1976 i Nuuk, Grønland 
Familie:  Gift og tre børn (født i 2004, 2006 og 2009) 
 

 
SPARRINGSPARTNER I STRATEGI OG INTERNATIONALISERING 

Jeg hjælper virksomheder og organisationer med at begå sig i en global og international sammenhæng og 
er en god sparringspartner, når det kommer til strategiudvikling. Jeg har 15 års erfaring med politiske, 
økonomiske og administrative beslutningsprocesser med internationale forhold - i den danske, 
grønlandske, arktiske og nordiske centraladministration samt stor erfaring indenfor EU-forhold. Jeg kan 
hjælpe med eksportfremme og komme ud på internationale markeder. 
 
Jeg ved, at man skal kende sin lovgivning og sin politik, hvis man vil have succes i sin forretning. Jeg ved, 
at man skal udvise rettidig omhu i sin forretning, hvis man vil skabe vækst. Jeg ved, at man skal udvikle, 
pleje og bruge sit netværk for at udvikle sig. Denne viden bringer jeg ind i et bestyrelsesarbejde, der 
hjælper din forretning med at tage næste skridt.   
 
Jeg er selvstændig konsulent med virksomheden Isuma Consulting. Jeg arbejder indenfor kommuni-
kation, Public Affairs, Research & Development (R&D), business-to-business, internationalisering samt 
handel og eksport, projektledelse og projektfinansiering, etablering af partnerskaber og facilitering af 
netværk. Jeg er god til at binde formål og folk sammen.  
 
Jeg har siden 2010 siddet i forskellige bestyrelser spændende fra telekommunikation og postvæsen til 
produktion og salg af mode/pelse over i frivillige foreninger omhandlende svage børns vilkår til en medie- 
og kommunikationsplatform for samarbejde i Nordatlanten.  
 
Mine spidskompetencer er: 

• Strategi- og organisationsudvikling. 

• FN’s bæredygtighedsdagsorden og implementering af bæredygtighedsmålene (Sustainable 
Development Goals (SDG)) – transformation fra politik og ambition til reel handling og værdi.   

• Corporate Social Responsibility spørgsmål og mangfoldighed i virksomheder inkl. ligestilling. 

• Strategisk kommunikation internt i virksomheden og eksternt med kunder/partnere, inkl. 
synlighed på Sociale Medier. 

• Forskning og udvikling (R&D) samt innovation. 

• Udvikling af netværk og partnerskaber samt dialog med offentlige aktører.  
   
Jeg har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet (2004) og en række kurser indenfor 
ledelse, projektledelse, evaluering, strategisk kommunikation (inkl. sociale medier) og facilitering af 
organisatoriske og dialogiske processer. 
  
Mine ledelsesværdier er, at skal bruges til at spille medarbejdere gode og skabe de bedste resultater. 
Ledelse skal være synligt og kommunikeres tydeligt. Jeg arbejder efter devisen ”jeg gør hvad jeg siger, og 
siger hvad jeg gør”.  Jeg arbejder efter ud fra fælles retning, fælles ånd og en loyal tilgang til (sam)-
arbejde. Jeg tror på, at internationalisering og mangfoldiggørelse af virksomheder skaber vækst. Jeg er en 
ærlig, loyal og generøs person, som arbejder strategisk og målrettet. Jeg sætter pris på engagement, 
motivation, samarbejde og klar kommunikation. Jeg er nem at omgås og er en aktiv sparringspartner, der 
også er fleksibel og kompromissøgende. Jeg er bevidst om at lytte og få overblik og er ikke bange for at 
tage ordet. Jeg har en bred interesse for kunst, kultur, litteratur, sport, rejse, klima, natur og miljø. 
Bæredygtighed betyder meget for mig og jeg har et brændende ønske om, at mine børn skal få de 
muligheder, der gavner dem som individ og som gavner samfundet.  
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