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Since 2016, Mr. Cossen is heading the Vietnamese-German bilateral
cooperation project on the upscaling of wind energy in Vietnam. Working
together with the project’s political partner, the Ministry of Industry and
Trade (MoIT), it aims at developing the national wind market through policy
advise, capacity development and research cooperation.

Prior to Vietnam, Mr. Cossen worked from 2012 until 2016 for GIZ in Berlin,
being responsible for renewable energy business partnerships between

German and private sector actors in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia. From 2009
until 2012, he worked for the renewable energy project developer JUWI being responsible
for the establishment of the regional office in Costa Rica/ Central America and the
development of the regional wind energy portfolio including the implementation of total 65
MW.

Tobias Cossen

Từ năm 2016, Ông. Cossen là trưởng dự án, dự án hợp tác song phương Việt Nam – CHLB
Đức về Mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam. Phối hợp cùng đối tác chính trị của dự án,
Bộ Công Thương (MOIT), mục tiêu của dự án là để phát triển thị trường điện gió quốc gia
thông qua hoạt động tư vấn chính sách, phát triển năng lực và hợp tác nghiên cứu.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, Ông. Cossen làm việc cho GIZ tại Berlin từ năm 2012 đến
năm 2016, chịu trách nhiệm về hợp tác kinh doanh năng lượng tái tạo giữa các công ty
Đức và các công ty địa phương tại Tiểu vùng Sahara-Châu Phi và Đông Nam Á. Từ năm
2009 đến 2012, ông làm việc cho đơn vị phát triển dự án năng lượng tái tạo JUWI, có trách
nhiệm thành lập văn phòng khu vực tại Costa Rica/Trung Mỹ và phát triển danh mục đầu
tư điện gió khu vực với tổng công suất 65 MW.


