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CV for
Brian Kronvald Hansen
RESUNÉ
Har andres ord for at være loyal, fleksibel, præcis samt at besidde team spirit. Vigtigt for mig er, at kunne være positivt nysgerrig og bruge humor som drivkraft. Jeg er udadvendt og beslutningsdygtig. Endvidere opleves jeg af andre
som arbejdsom, ordholden samt hjælpsom. Jeg er meget vedholdende over for de opgaver der opstår.

KOMPETENCER

ANSÆTTELSE

Projektledelse, Projektering, Salg, Sparring
• Stor erfaring med projektledelse af diverse byggeprojekter,

2006 – 2011
Bygningskonstruktør, Ikast-Brande kommune

ex skole og institutionsbyggeri.
• Projektering af mindre byggeopgaver indenfor den private
og offentlige byggesektor.
• Intern og ekstern salgserfaring fra dør- og vinduesindustrien.
• Daglig sparring med alle i byggesektoren.

Projektledelse
• Hos Ikast-Brande kommune har jeg varetaget rollen som
•
•
•
•

projektleder i forskellige projekter såsom skole- om og tilbygninger samt etablering af nye børnehaver.
Har erfaring med af arbejde struktureret og analytisk for at
opnå det bedste resultat.
Erfaring i at arbejde med styregrupper.
Aktiv lyttende til alle interessenter i et projekt.
Har god økonomisk sans.

Projektering
• Stor erfaring med Autocad og andre byggerelaterede programmer.

• Opdateret med BR10 og SBI- 230.
• Daglig projektering af drift og vedligehold opgaver.
• Rådgivning til håndværker og kommunale institutioner.
Sparring
• Stor erfaring i sparring med eksterne rådgiver og håndværkere.

• Daglig sparring med skole og institutioner og mine øvrige
byggetekniske kollegaer.

Drift og vedligehold af ca. 65.000 m2
Projektleder, Projekterende, Bygherre rådgiver.

2006 – 2006
Sælger, OH Industri (VKR Gruppen)
Intern sælger af udvendige døre

2005 – 2006
Bygningskonstruktør, Arne Danielsen A/S
Salg af vinduer og døre.
Styring af vindues produktion.
Beregning af tilbud på tømrerarbejde.

2004 – 2004
Bygningskonstruktør, Arkitektgården Ringkøbing
Projektering af skolebyggeri, erhvervsbyggeri og
sommerhuse.

1995 – 2004
Maskinsnedker/Bygningskonstruktør,
Bent Jensen A/S
Uddannet maskinsnedker 1999
Produktions medarbejder under uddannelse til bygningskonstruktør
Teknisk kunderådgiver
Produktion af Autocad tegninger.
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UDDANNELSE OG KURSER

MENNESKELIGE KVALIFIKATIONER

Uddannelse
• 2003 Bygningskonstruktør
• 1999 Maskinsnedker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante kurser
• 2011 Revit – Skitsering og Rendering
• 2010 Projektleder udannelse
• 2010 MS Projekt
• 2010 Opdaterings kursus i BR2010 og SBI-anvisning 230
• 2009 AB92
• 2009 Excel
• 2008 Autocad Architecture grundkursus
• 2008 Sikkerhedskoordinator
• 2008 Opdaterings kursus i BR2008
• 2002 Studie kursus i Brand teknisk byggesagsbehandling

Gennemslagskraft og autoritet.
Empati.
Motiverende.
Lederevner.
Selvstændig.
Udadvendt, glad og omgængelig.
Humor og selvironi.
Energisk og dynamisk.
Ro og overblik.
Omhyggelig og effektiv.
Problemknuser og praktiker.
Ærlig

trin 1 efter BR95

• 2002 Studie kursus i Brand teknisk byggesagsbehandling
trin 2 efter BR95

• 2002 Studie kursus i Brand teknisk byggesagsbehandling
trin 3 efter tekniske forskrifter

• 2000 3d autocad kursus
• 2000 Lisp programmering

IT
•
•
•
•
•
•

Revit – Skitsering og Rendering
Autocad på højniveau
MS Office pakken på højniveau
Caretaker
ESDH
KDM-Web

IT
• Taler og læser engelsk på bruger niveau
• Tysk på brugsniveau

LIVET EFTER ARBEJDSTID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruger det meste af min fritid sammen med min kone og vores to racehunde.
Nyder at lave og spise god mad.
Bøger og film.
Spiller klaver.
Sammenværd med familien og gode venner.
Rejseaktivitet.
Spiller badminton.
Cykler mountainbike.
Tidligere bestyrelse medlem i Nørre Lindberg Andelsbolig Forening.

