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CURRICULUM VITAE
Hvorfor ansætte mig?
Som person er jeg positiv, analytisk og serviceminded. Jeg brænder for at arbejde med
komplekse byggetekniske løsninger og finde den løsning, der bedst opfylder kundens
behov.
Fagligt besidder jeg bred alsidighed og fleksibilitet, som jeg har udviklet og styrket ved,
at jeg under mit studie og senere hen mine jobs har tilbragt en del tid i udlandet med
både praktikophold og længere udstationeringer. Dette har udviklet min
selvstændighed samt givet mig en bredere forståelse for de mange kulturelle og menneskelige baggrunde,
som jeg møder og er i kontakt med i min dagligdag.
Systematik og struktur er to af de vigtigste elementer i mit arbejde – tabeller og lister er mine venner. Jeg
engagerer mig fuldt ud i de opgaver, jeg beskæftiger mig med og følger dem helt til dørs. Jeg sætter pris på
faglige og personlige udfordringer og møder hverdagen med et smil.

Faglige kompetencer
• Faglig bred teknisk erfaring
• Projektledelse; herunder byggeledelse samt styring
af budget, tid og arbejdsmiljø
• Support af alle byggeriets parter inden for kvalitet,
sikkerhed og miljø, herunder arbejdsmiljø
• Udarbejdelse af tekniske kravspecifikationer

Personlige kompetencer
•
•
•
•
•

Arbejder effektivt og systematisk
Detalje- og resultatorienteret
Selvstændig, men trives som holdspiller
God til at indgå i dialog med kolleger og andre
samarbejdspartnere
Stabil og fleksibel medarbejder

Erhvervserfaring
2011-

System Specialist, Vestas Wind Systems (Aarhus, DK)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
20082011

Ansvarlig for udarbejdelse af procedurer og værktøjer til styring af byggeprojekter
Review og revision af eksisterende systemdokumenter og tekniske kravspecifikationer
Support på udarbejdelse af økonomisk bæredygtige energiforbedringer
Ansvarlig for IT systemer i Vestas Real Estate & Facility Management.
System ansvarlig på adgangskontrols systemer på global plan, herunder
• Etablering af global løsning til integration af eksisterende adgangskontrolsystemer
• Etablering af global standard for adgangskort på tværs af alle sites/enheder.
Konfiguration of implementering af kantine betalings system på danske Vestas sites
Konfiguration af hardware til central overvågning af CTS og ABA systemer
Udvikling og implementering af Contractor Management i Vestas Facility Management (DK)
Forretningsprojektleder på udvikling af Vestas’ Building Asset Management system
Udvikling og monitorering af KPI for Real Estate & Facility Management, herunder for LTI,
safety walks og økonomi
Opsætning, gennemførelse og efterfølgende analyse af online surveys med betingede forløb
og på flere sprog.
Undervisning af kolleger i systemdokumenter og tekniske kravspecifikationer
Gæsteforelæser: Byggeriets 9 styringsområder, Aalborg Universitet

Project Manager, Vestas Blades/Vestas Wind Systems (Lem St./Randers/Aarhus, DK)
• Projektleder for større ombygning af fabrik i Spanien samt produktionslinje i Nakskov;
herunder ansvarlig for økonomi, tidsplan, projektering, udbud, kontrahering, tilsyn, aflevering
og idriftsættelse
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• Support på udarbejdelse af procedurer og værktøjer til styring af byggeprojekter
• Peer-reviews af kollegers projekter for erfaringsudveksling og coaching
• Gæsteforelæser: Byggeriets 9 styringsområder, Aalborg Universitet
20062008

Site Manager, Vestas Blades (Lem St., DK, udstationeringer; Kina og USA)
• Bygherrerepræsentant on-site; herunder koordinering af leverancer samt tilsyn med
kvalitets- og sikkerhedsforhold på byggepladser i Kina og USA
• Udarbejdelse af kravspecifikation til designingeniører og opfølgning via
projektgennemgangsmøder

20052006

Entrepriseleder, MT Højgaard (Korsør, DK)
• Projektering, koordinering af fagentreprenører, kontakt til myndigheder, opfølgning på
kvalitetssikring, udarbejdelse af tilsynsnotater og staderapporter, arbejdsmiljøsikring m.m.

20042005

Feltmedarbejder, Rambøll (Aalborg, DK)

2004

Entrepriseleder, praktik, MT Højgaard (Roskilde, DK)

2004

Site Engineer, praktik, White Mountain Surfacing (Luton, England)

Uddannelse
20002005

Civilingeniør i Byggeledelse
Speciale: Arbejdsmiljø i Dansk Byggeri - Dokumentation af TrimBygs effekt på arbejdsmiljøet.
Specialet omhandlede MT Højgaards implementering af Lean Construction (TrimByg) og de
følgende påvirkninger af arbejdsmiljøet. Projektet analyserede tillige MT Højgaards
arbejdsmiljøcertificering DS/OHSAS 18001 effekt på arbejdsmiljøet.

Kurser
2013

Revit Architecture 2013 Certified Professional, NTI CAD Center (Vejle, DK)
AutoCAD 2013 Certified Professional, NTI CAD Center (Vejle, DK)

2012

Vestas Instructor Compact Education, Vestas Academy (Aarhus, DK)

2011

Avanceret Excel for økonomifunktioner, Teknologisk Institut (Aarhus, DK)
AutoCAD Revit Architecture 2012 Grundkursus, CAD-Q (Aarhus, DK)

2009

Safety First – Behaviour Safety Management Seminar, DuPont Safety Ressources (Lem St., DK)

2008

Projektledelse (IPMA) - PL2, Mannaz (Silkeborg, DK)
Projektledelse (IPMA) - PL3, Mannaz (Billund, DK)

2007

Facility Construction in China, SIP Management (Shanghai, CN)
Projektledelse (IPMA) - PL1, Mannaz (Silkeborg, DK)
Netværksseminar for sikkerhedskoordinatorer, BAR-Bygge & Anlæg (Kolding, DK)

2006

Udvidet kursus i MS Project 2003, MicroWorld-NetCom (Søborg, DK)

2005

Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer (tidl. §9), Entreprenørskolen (Søborg, DK)

2004

TrimByg® i praksis, MT Højgaard (Søborg, DK)
Confined Space Entry Procedures, Todo Mundo (Luton, GB)
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2000

Kursus i Salgs- og Økonomistyring, Grenå Handelsskole (Ishøj, DK)

IT-kompetencer
MS Office Erfaren bruger af Microsoft Office pakken, særligt Excel, PowerPoint og Outlook
MS
Project

Daglig bruger af Microsoft Project

Databaser Erfaren bruger og medudvikler af databasebaserede registreringssystemer baseret på f.eks. SQL
databaser med et PHP GUI
AutoCAD

Certificeret bruger af Autodesk AutoCAD

Revit

Certificeret bruger af Autodesk Revit

Sprog
Dansk

Modersmål

Engelsk

Forhandlingsniveau

Tysk

Godt kendskab

Personlige oplysninger
Født

2. Oktober 1980

Privat

Jeg bor sammen med min kæreste Astrid i et rækkehus i den sydlige del af Århus. Jeg er ikke-ryger
og har kørekort samt egen bil.

Sport

I min fritid dyrker jeg cirkeltræning i Loop 2-3 gange om ugen. Derudover elsker jeg golf, som jeg
spiller, når vejret og tiden tillader det.

Rejser

Jeg er meget interesseret i andre kulturer, og jeg elsker at rejse. Jeg har besøgt store dele af
verdenen, f.eks. New Zealand, Kina, Columbia, USA og flere steder i Europa.

Andet

Jeg er ivrig amatørfotograf, hvilket gør, at jeg næsten altid har mit kamera med, så jeg er klar til at
tage billeder. Jeg redigerer og optimerer gerne mine billeder, så de fremstår på den bedst mulige
måde. Derudover holder jeg af at bruge tid sammen med min kæreste samt familie og venner.
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