
René Petersen

Faglig profil
Med baggrund som Industriel Designer, og en fortid som elektronikmekaniker er jeg 
bredt funderet i produktudvikling samt maskiner. Jeg har løbende tillært mig en del 
softwarekodning, så jeg har forståelse for alle parter i et udviklingsprojekt, og kan se de 
forskellige problemstillinger fra alle sider af produktet.

Uddannelsen
Uddannelsen er fokuseret på integreret produktudvikling, med konceptdesign kon-
struktion og processer her omkring, i en skalérbar tankestruktur der kan kobles på de 
fleste typer af industrier. Der er vægt på “bruger møder produkt”, både inden for æstetik, 
usability, ergonomi, materialer, miljø og økonomi. Herunder også projektstyrring af ud-
viklingsprojekter og design-management, fra ide, til endeligt produkt. 

Erfaringer
Projektledelse
Jeg har i mine sidste stillinger, haft en ledende rolle i mit arbejde, både i planlægningen, 
samt udførelsen af projekter. Dette har eksempelvis været som egne udviklingsprojek-
ter hos SGM A/S med udformning af ILD og A4 produkterne. For Nordic rentals A/S og 
Dansk Mobilscene A/S med flere, var jeg  projektleder på større festival eller koncert 
opsætninger, både som planlægening og udførelse af teknisk udlejning og afvikling.

Udviklingsarbejde
Hos SGM A/S havde jeg min daglige gang i udviklingsafdelingen, som klædte mig på til 
et tværfagligt samarbejde med andre ingeniørretninger, som elektronik, software, me-
kanik og produktion. Hos Dansk Mobilscene A/S havde jeg det tekniske ansvar for alle 
produkter, kontakt med leverandørere samt det juridiske grundlag for brug i Danmark.

Personlig Profil
Jeg bor i Aalborg vestby sammen med min kæreste, Jeg holder en sund og aktiv livsstil, 
hvor både krop og sind bliver udfordret. Fritiden bruges enten på, eller med, istandsæt-
ning af vores sejlbåd.

Eksempler på jobtyper og funktioner fremadrettet

René Petersen

Udviklingsminded industriel designer med projektledererfar-
ing, og bred profil inden for produktudvikling.

  > Projektleder
  > Product management
  > Industriel design og produktudvikling
  > Udviklingsingeniør

  > Dokumentation
  > Produkt vedligehold
  > Marketing
  > Undervisning
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Uddannelse
Aalborg Universitet
Master of Science (M.Sc.), Industrial and Product Design, 2006 - 2012

Udvalgte projekter:
  > 10. semester(Speciale): Udvikling af batteridrevet movinghead for SGM Light A/S
  > 9. Semester(Praktik): Opgaver i udviklingsafdeling hos SGM Light A/S, samt design og udvikling af ILD 
koncept. Dette fra Ide, til endelig produktion.

  > 8. Semester: Koncept design og produktudvikling af monteringsløsninger for Ergonomic solutions A/S.
  > 7. Semester: Product service design, for interne arbejdsgange på Aalborg Universitet.

Kurser og Kompetencer
  > Produktudvikling
  > Projektledelse
  > Dokumentation
  > Marketing

  > Advanced Integrated Design
  > Desing in Competitions
  > Innovation and Entrepreneurship
  > Product Service Systems

  > Solidworks, Inventor, Rhino, 3ds MAX
  > Photoshop, Illustrator, indesign, premiere pro
  > Html, css, Javascript Drupal
  > CNC, Arduino, Elektronik

  > Udformning og analyse af plasticelementer
  > Udformning og analyse af metalelementer
  > Stor forståelse og praktisk erfaring med for el-
teknik og mekatronik.

  > Praktisk erfaring med kodning af embedded 
software for prototyping.



Project Designer hos Dansk Mobilscene A/S
2015 -  2017

  > Projekt design og -ledelse, marketing, produkt og forretningsudvikling i eventbranchen.

  - Strategisk genopbygning af firmaet, interne arbejdsgange samt Grafisk linie, og materiale for at 
ensrete firmaet, og kundeoplevelsen. 

  - Håndtering, implementering, samt lobbyarbejde omkring byggesager og certificering af 
midlertidige konstruktioner.

  - Projektledelse og udformning af endelige resultat, i tæt smarbejde med kunder.

Industrial Design praktikant hos SGM Light A/S
2012-2013 

  > Strategisk produkt- og konceptudvikling af scenelys og accessories.

  - Jeg havde flere projekter jeg var ansvarlig for, heriblandt mekanisk udvikling af en række produk-
ter, samt konceptualisering af nye produkter.

  - Speciale skrivning. 

Freelance Event Tekniker (selvstændig)
2007 - 2017

  > Event Rigging, Scenebygger og konstruktionsansvarlig, lystekniker og projektleder for festivaler og 
koncerter, samt andre kulturarrangementer.

  - Byggeleder under opsætning og nedtagning af større festivalsetups (lys, lyd og scene), herunder 
ledelse af stagehands.

  - Projektledelse af teknisk udlejning til events.

  - Forskellige grafiske, industriel design opgaver for forskellige firmaer.

Project Manager hos Nordic Rentals A/S
2012 Projektledelse igennem højsæson.

  > Projektledelse af udlejning og afvikling af festivaler og koncerter. Tilbudsgivning samt overlevering af 
projekt til teknikere og slutprodukt til kunder.

Salgsassistent hos BoConcept A/S
2010 - 2013

  > Møbelsalg i butik, samt indretning af hjem for kunder.

  - Deltaget i, og bestået en række interne salgskurser, indretnings- og produktkendskabskurser.

Salgsassistent i Kvickly Vestbyen
2000 - 2006

  > Deltids salgsassistent i primært radio/tv og isenkram, kolonial og frugt og grønt.

Erfaring


