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Peter C. Brun works currently as Offshore Wind Segment Leader in DNV
GL – the World’s largest consultancy firm in renewable energy. Brun
brings more than 26 years of experience in the wind energy industry
and international diplomacy. His rich and varied expertise in the wind
industry, includes holding dual Vice Chairman roles at EWEA (now
WindEurope) and Global Wind Energy Council (GWEC) between 2009 to
2013. He had also been appointed as Chairman of Danish Wind Energy

Association from 2007 to 2011. In addition to his work for wind associations, Peter has
held many roles in private companies, including Senior Vice President, within Vestas for
over seven years, where he worked with the development of wind power together with a
broad range of stakeholders worldwide. Peter Brun has a Master degree in Political
Science from Copenhagen University and a MBA from Copenhagen Business School.

Peter Brun

Peter C. Brun hiện đang đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm phụ trách Phân khúc Năng lượng
Gió Ngoài khơi tại DNV GL – Công ty tư vấn lớn nhất thế giới trong ngành năng lượng tái
tạo. Brun có hơn 26 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp năng lượng gió và ngoại
giao quốc tế. Chuyên môn sâu rộng và đa dạng về ngành công nghiệp năng lượng gió
được Brun tích lũy đặc biệt phải kể đến thời gian ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tại
EWEA (bây giờ là WindEurope) và Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) từ 2009
đến 2013. Ông cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Gió Đan Mạch
(Danish Wind Energy Association) từ 2007 dến 2011. Bên cạnh công việc tại các hiệp hội
năng lượng gió, Peter còn nắm giữ một số vị trí tại các công ty tư nhân, trong đó có vị trí
Phó Chủ tịch Cấp cao tại Vestas trong hơn 7 năm; tại đây, ông đã làm việc cùng với
nhiều chuyên gia thế giới để phát triển lĩnh vực năng lượng gió. Peter Brun sở hữu bằng
Thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị của trường Đại học Copenhagen và bằng Thạc sĩ Quản
trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh Copenhagen.


