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NØGLEKVALIFIKATIONER 

Jeg er optimistisk, af højt humør som person og god til at håndtere 

stressfulde situationer. Jeg har en positiv og udadvendt personlighed, går 

altid til arbejdsopgaverne på en løsningsorienteret og struktureret måde og 

er en stor holdspiller. Entreprenørerne reagerer altid positivt på min 

behagelige natur, og dette hjælper med at få byggeprocessen til at glide. 

Jeg har et roligt væsen, der gør mig i stand til at holde et køligt overblik selv 

i pressede situationer. 

 

Jeg har en stor passion for projektledelse og byggeledelse og min uddannelse 

som Urban Landskabs Ingeniør, giver mig en helt unik forståelse af anlægs- 

og terrænarbejder og gør mig kompetent til grænsefladestyring i komplekse 

anlægsprojekter. 

 

Jeg har har en meget struktureret indgangsvinkel til styring af økonomi, tid 

og kvalitet, hvilket giver mig et godt overblik til håndtering af komplekse 

byggerier. 

 

UDDANNELSE & KURSER 

 

- 2022                Certificeret auditor af ledelsessystemer 

- 2021                Certificeret Miljørådgiver  

- 2021                Konsulent i Svanemærket byggeri 

- 2020                Bæredygtighed for byggeledere  

- 2020                Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training incl. CA-EBS 

- 2020            Pas på banen, Bane Danmark 

- 2019                Lederens konflikthåndtering og vaskelige samtaler 

- 2018                Supplerende Arbejdsmiljøkursus  

- 2017             Nudging – I Nude You 

- 2016              Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer 

- 2016                Vejen som arbejdsplads 

- 2012 – 2017     Professionsbachelor – Urban Landskabsingeniør Københavns Universitet  

- 2011              Højskoleophold Gerlev Idrætshøjskole  

- 2008 – 2011     STX Maribo Gymnasium 

 KARRIERE 

 

- 2021 – 20XX       Miljø Koordinator (Femern A/S)  

- 2021 – 2021       Projektleder & Miljø Konsulent (Rambøll DK A/S)  

- 2018 – 2021  Byggeleder & Arbejdsmiljøkoordinator (Rambøll DK A/S) 

- 2017 - 2018  Projektleder (H. Rasch & Søn A/S) 

- 2016 - 2017  Arbejdsmiljøkoordinator (Rambøll DK A/S) 

- 2015 - 2016  Projektmedarbejder (Rambøll DK A/S) 

- 2014 - 2016  Livredder (Lalandia) 

- 2012 - 2014        Aktivitetsmedarbejder (Lalandia)  

 

IT VÆRKTØJER  

 

- Microsoft Office 365 

- AutoCAD  

- Byggeweb  

- Dalux 

- Ajour 

 


