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Summary 
 
Personlige og faglige kompetencer 
Morten Kusk Andreasen arbejder seriøst med alle projekter, udviser stor byggefaglig 
viden samt et godt overblik fra detalje til helhed. Morten arbejder selvstændigt og 
engageret med projekterne og har en god evne til at samarbejde på tværs af faggrupper 
og skabe overblik over byggeprocessen. 
 
Mortens baggrund som faglært tømrer giver ham en solid ballast i forhold til at nå frem 
til løsninger, der er innovative, gennemførlige og ikke mindst bygbare. Kombineret med 
de arkitektfaglige kompetencer har Morten vist evne til at gennemføre byggerier af høj 
arkitektonisk kvalitet. 
 
Siden studietiden har Morten haft særlig interesse for bæredygtighed og taget kurser 
indenfor dette arkitektfaglige emne. Morten deltager aktivt i seminarer, netværksgrupper 
og udviklingen af emnet. Bæredygtige tiltag indarbejdes som en selvfølge i alle 
projekter. 
 
Med kompetencer indenfor retail segmentet har Morten vist evne til at forene 
kommercielle krav med æstetiske løsninger. Gennem flere års erfaring har Morten 
opbygget en specialviden på højt niveau, som efterspørges af retail segmentets 
kundegruppe, så derfor opleves udelukkende positiv respons på Mortens rådgivning. 
 
Som daglig bruger af Revit til såvel skitsering som projektering siden 2008 har Morten 
oparbejdet særlige kompetencer inden for 3D modellering.  
 
Morten har i forbindelse med projekt-outsourcing til Asien udarbejdet brugbare 
procesbeskrivelser for outsourcing af flere faser i et projektforløb. Indlevelsesevne og 
åben interesse for nye arbejdsmetoder kendetegner Mortens tilgang til både konkrete 
opgaver og procesforløb. International erfaring med både bygherrer og kolleger gør 
Morten til en medarbejder, som kan indgå i alle projektgrupper på tværs af nationalitet 
og kultur. 
 
Som person har Morten et lyst sind og har let til smil. Han er værdsat blandt kolleger og 
samarbejdspartnere. 
 



 

 

Experience 
 
Arkitekt 
Årstiderne Arkitekter A/S 
March 2012 – Present (2 years 11 months)Silkeborg 
 
Arkitekt 
skovhus architects 
August 2011 – February 2012 (7 months)Aahus, Danmark 
 
Arkitekt 
schmidt hammer lassen architects 
February 2010 – August 2011 (1 year 7 months) 
 
Arkitekt 
Årstiderne Arkitekter A/S 
March 2004 – January 2010 (5 years 11 months) 
 
Education 
 
Arkitektskolen i Aarhus 
Cand. Arch. 
1999 – 2005 
 


