JEPPE TROLLE LINNET
Antropolog, Ph.d.
Redaktør, formidler, researcher og projektleder

De tre fikspunkter i min karriere er

KONTAKT





Formidling - andres og min egen
Forskning - teoretisk og anvendt
Undervisning

+ 45 61 77 77 67
jeppe.linnet@gma il.com

ERFARING

Istedgade 45, 5.tv

FREELANCE REDAKTØR AF FAGBØGER
2022 -

UDDANNELSE
PHD
SYDDANSK UNIVERSITET
2011
Ph.d. afhandling om familieliv og idealer i nordisk kultu r, og
hyggens kulturelle bety dning i en
dansk middelklasse-hv erdag.
Min mest citerede v id ensk abelige
artikel h andler om bru gen af
kontekst i socialvidenskabelig
analyse.

FORLAGSREDAKTØR PÅ
SAMFUNDSLITTERATUR
2020 – 2021 (tidsbegrænset stilling)
Redaktionelle opgaver inden f or f ag- og lære bøger:
Indholdsredaktion fra idé til færdigt manusk ript.
Udvik ling af udgivelser i samarbejde med f orfattere og
fagredaktører.
Ledelse af digitaliserin gs-projekt for forlaget.

FREELANCE REDAKTØR AF FAGBØGER
2019 - 2020

DOKUMENTARIST
KANDIDAT I ANTROPOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET
2002
Speciale om unge el ite r i det nyligt
selvstændige Baltikum.

2018 - 2020
Børne- og Undervisnin gsministeriet t ildelte mig mid ler
til produkti on af tre film om hygge og dansk kultur med
tilhørende skriftligt materiale. Målgruppen var
udskoling og gymnasie.

LEDER AF RESEARCHAFDELING, WILKE
2017 – 2018
Personaleledelse, budgetansvar, metodeudvik ling.

KOMPETENCER
o

Kvalit at ive undersøgelser:
Ledelse, design,
gennemførsel, analyse,
rapportering.

o

Opsøgende, kreativ og
udadvendt.

o

o

2016 – (stadig aktiv)

informat ion og give

FOUNDER: LINNET RESEARCH

overblik.

2014 – 2017

Formid ler lev ende og

Konceptudvikling s amt research og rådgivnin g omkring
markeder og målgrupp er til et bredt spektru m af
virksomheder og offentl ige organ isa tioner.

skriftligt og mundtlig t.

ARBEJDSGLÆDER
o

Arbejde sproglig t.

o

Formid le viden.

o

Sætte mig ind i tek nologier
og samfundsmæssige
tendenser.

FORSKER OG UNDERVISER (PHD, POST DOC)
SYDDANSK UNIVERSITET
2007 – 2014
o
o
o

Samspil med dygtige
fagligheder.

o

AALBORG UNIVERSITET

God til at forenkle kompleks

overbevisende både

o

CENSOR

Levere et solidt produ kt
der har værdi for

o
o

Succesfuld ansøgnin g om eksterne midler.
Forskning og pub licering.
Ansvarlig for at design e og akkreditere
uddannelsen Market and Management
Anthropology ( BSc).
Vejledning af specialer og projek ter.
Undervisning i Kva li ta tiv e metoder,
Markedskommunik ation og Ku ltursoc iolog i.

modtageren.

SPROG
o

o

Dansk, engelsk og svensk

SENIOR RESEARCH EXECUTIVE
RESEARCH INTERNATIONAL

(flydende i tale og sk rift)

2003 – 2007

Fransk og tysk (basis)

Ansvarlig for al le faser af kvalitativ markedsresearch
samt udvikling af v irksomhedens research-metoder.

PERSONLIG PROFIL
o

Far ti l to p iger på 15 og 17.

o

Holder af lange rejser,

o

fjeldvandring, sk iløb,

UNDERVISNINGSASSISTENT
KØBENHAVNS UNIVERSITET

koncerter, at dyrke min

2002 – 2003

hav e.

Undervisning på Instit ut f or Antropolog i i et nografisk
metode, Norden som region og etno-nation al e
konflikter.

Et god t kreativ t break er at
skrive på min roman eller
spille musik.

o

Friv illig t arbejde i d iverse
bestyrelser.

