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Construction

Summary
Kvalifikationer – faglige:
Jeg går altid til opgaverne positivt og med stort engagement, dette gælder såvel
rutineopgave, som nye opgaver med forandringer. Jeg har god forståelse for byggeriets
forskellige processer, og trives i et planlagt miljøet hvor det til tider kan være hektisk.
Jeg har respekt for samarbejdspartnere og kollegaer, hvor jeg er fair og agerer
professionelt. Det mener jeg er vigtigt for få det bedste ud af de mange udfordringer der
er i byggebranchen.
Kvalifikationer – personlige:
Jeg er altid i godt humør og det sociale på min arbejdsplads betyder meget. Jeg
arbejder selvstændigt men er også en teamplayer og mener, at et godt samarbejde
mellem kollegaer og eksterne samarbejdspartnere er vigtigt for at opnå de bedste
resultater.
Privat holder jeg af at være aktiv. Det er stor del af mig og jeg har brug for at kroppen
udfordres ugentlig, for at have hovedet klar, både på arbeide og privat.
Pt. er det kajak, løb og cykling det går ud over. Jeg nyder at være i naturen og har
været på toppen af Elbrus samt en del toppe i alperne. Jeg stræber altid efter at være
på toppen.
Experience
Entreprise og Procesleder
MT Højgaard
April 2013 – Present (1 year 10 months)
Procesleder - Entrepriseleder - Anleggsleder.
Working on a school in Oslo. That is planned to be finnish in the sommer 2015. So that
800 students can start.
Entrepriseleder
MT Højgaard
December 2011 – January 2013 (1 year 2 months)
Entrepriseleder på Musikkens hus Aalborg, Nybyggeri
Entrepriseleder på Tove Ditlevsensvej, Renovering

Praktikant og Studiejob
HP Byg A/S
January 2011 – November 2011 (11 months)
Site management.
Architectural Technology and Construction Management (Bygningskonstruktør)
University College Nordjylland
August 2008 – June 2011 (2 years 11 months)
Professionsbacheloruddannelse
Courses
Independent Coursework
- Arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen
- BIM Koordinator - Internt kursus i MT Højgaard
- Academy 1 - Internt 3 dags MT Højgaard kursus i projektleder færdigheder
Languages
- Danish
- English
- German
- Norwegian
- Swedish
Education
University College Nordjylland
Bygningskonstruktør, Uddannet
2008 – 2012
Tømrer
2003 – 2007
Uddannet tømrer
Additional Info
Interests
- Construktions management and sports

