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Lars Kirkeby

Jesper Trane Hansen

Gaihede
Lars Kirkeby er ansat som projektleder
og bygherrerådgiver. Han skal arbejde
med vedligehold, renovering og ombygning af ejendomme og skal samtidig
have et særligt fokus på restaurering
af ældre og fredede bygninger i hovedstadsområdet.
Lars Kirkeby er uddannet arkitekt fra
Kunstakademiets Arkitektskole i 1982 og
har siden arbejdet i en række arkitektvirksomheder, blandt andet i Arkitema i 11
år. Han har desuden erfaring som bygherre fra seks år som projektleder i Slotsog Ejendomsstyrelsen, det nuværende
Slots- & Kulturstyrelsen. Senest har Lars
Kirkeby været projektleder i Baumann
Boe-Whitehorn Arkitekter.
Jesper Trane Hansen er ansat som
projektleder og bygherrerådgiver og skal
arbejde med vedligehold, renovering og
ombygning af bygninger. Han er oprindeligt uddannet vvs- og energimontør.
Sidenhen har han uddannet sig til bygningskonstruktør og derefter vvs-installatør. Undervejs i forløbet har han været
ansat i vvs-branchen og hos L&H-Rørbyg, nu Kemp & Lauritzen.

Jacob V. Andersen
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Kjell Stockfisch

Per Christensen

Flemming Steensen

V2C

Rambøll Danmark

Eurotag Danmark

Arkitekt og byplanlægger Kjell Stockfisch er ansat som advisor og leder
af rådgivningsvirksomhedens afdeling
i Aarhus. Han er oprindeligt uddannet
elektriker og siden arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, hvor han som led i
uddannelsen udviklede plangrundlaget
for Fregatten Jylland. Som nyuddannet
satte han i 1993 straks kursen mod
Grønland, hvor han bl.a. stod for planlægning af en byudvidelse og en lufthavn i Sisimiut.
Herefter begyndte hans 18-årige kommunale karriere som hhv. planlægningsarkitekt i Herning Kommune, souschef i
teknisk forvaltning og siden teknisk chef
i Tinglev Kommune, teknisk direktør i
Aabenraa Kommune og senest chef for
teknik og miljø i Haderslev Kommune.

1. december satte 49-årige Per Christensen sig i direktørstolen som ny executive
director for Byggeri med ansvar for 900
medarbejdere i 5 divisioner. Han får
desuden plads i direktionen sammen
med adm. direktør Ib Enevoldsen og
executive director for Transport, Søren
Brøndum.
Per Christensen kommer fra en stilling
som direktør for konkurrenten Alectias
Byggeridivision og har tidligere været
vice president for Byggeri Øst i Cowi og
afdelingsdirektør for Planning & Design
i Region Syd hos dengang Grontmij.
På CV’et står også projektchef hos
Hoffmann i Aarhus, hvor han primært
arbejdede med erhvervsprojekter i total
entreprise. Han er oprindeligt uddannet
diplomingeniør fra Odense Teknikum.

Flemming Steensen, 48 år, er ansat som
salgskonsulent og skal bl.a. arbejde med
partnersalg gennem arkitekter, entreprenører, tagdækkere og tømrervirksomheder.
Han er oprindeligt uddannet elektriker
og kommer senest fra et job som senior
business solution specialist hos IT-konsulentvirksomheden IT-Effect. Tidligere
har han bl.a. været chefkonsulent i det
daværende Falck Securitas, i dag en del af
G4S, hvor han arbejdede med rådgivning
og salg af brand- og alarmløsninger til
virksomheder.
Flemming Steensen var i sin fritid tidligt med på drone-bølgen og har gennem
sin interesse for de flyvende gadgets
tidligere løst dokumentationsopgaver for
Eurotag ved hjælp af droneflyvning.

Peter Vildsted Nielsen

Nina Dencker Nielsen

Mads E. Nielsen (øv.) og
Carsten Frederiksen

Dansk Boligbyg

G.S.V. Materieludlejning

Scantruck

Peter Vildsted Nielsen, 30 år, er ansat
som projektleder i afdelingen i Hobro.
Han er cand. scient. techn. i byggeledelse fra Aalborg Universitet, samt bygningskonstruktør og murer. Han har tidligere i en kort periode været tilknyttet
Dansk Boligbyg som byggeleder på en
totalentreprise med 200 ungdomsboliger, kaldet ’Katedralen’, i Nørresundby.
Han kommer senest fra en stilling som
byggeleder i Lund & Staun.

Nina Dencker Nielsen er tiltrådt i en
nyoprettet stilling som CCO/salgs- og
marketingdirektør og indtræder dermed
også i virksomhedens ledelsesteam.
Hun er uddannet cand.merc.(jur.) fra
CBS og har netop afsluttet et forløb
om Disruptive Strategies fra Harvard.
Hendes stærke baggrund inden for salg,
marketing og forretningsudvikling kommer bl.a. fra MT Højgaard, hvor hun var
divisionsdirektør for Kunder & Markeder, og fra Dong Energy.

De to erfarne Scantruck-folk Carsten
Frederiksen og Mads E. Nielsen vil
fremover være Komatsu-sælgere for
hvert sit midtjyske område. Carsten
Frederiksen bliver distriktschef for
Komatsu i Østjylland, mens Mads E.
Nielsen bliver det for Vestjylland.

Dan Johnson

Sortimo
Jacob V. Andersen, 45 år, er pr. 1. september tiltrådt som ny salgssupporter.
Med en uddannelse som reservedelsekspedient samt mange års erfaring fra
RTT, Mercedes-Benz og DGI Byen bliver hans opgave fremover at supportere
salgsteamet i Greve-virksomheden, der
er leverandør af professionel varebilsindretning.
Pr. 1. september har Sortimo desuden
udvidet salgsteamet med smedeuddannede Dan Johnson, 42 år, der først og
fremmest har til opgave at videreudvikle virksomhedens kundeportefølje.
Han kommer til virksomheden med 14
års BtB-salgserfaring fra firmaer som
Sanistål, Lemvigh-Müller & Munck samt
Berner.

Beregnere
Anders Refvik Tindbæk

Nils Vishart

Gefion Group

DS Stålprofil

Anders Refvik Tindbæk, 26 år, er ansat
som projektudvikler. Han er uddannet
cand.merc. fra CBS i 2015. Som en del
af studiet læste han Business Administration et halvt år i San Diego og et
halvt år i Singapore. I 2012-2013 arbejdede han i Nykredit, indtil han skulle
skrive speciale. Efter studietiden kom
han i 2015 til Lintrup & Norgart som
erhvervsmægler, da han også er uddannet ejendomsmægler.

Nils Vishart er pr. 1. november ansat
som projektberegner hos DS Stålprofil. Han er oprindeligt uddannet tømrer
og har igennem en længere årrække
beskæftiget sig med projektering og
mængdeberegninger af forskellige typer
byggerier.

TILBUDSUDREGNING:
TØMRER/SNEDKER ARB.

WWW.HCH-BS.DK
HANS CHRISTIAN: 3013 5087

JORD/KLOAK/BETON & MURERARB.
WWW.OLE-JAKOBSEN.DK
OLE: 2178 0560

BygTeks Leverandøren er
rubrikken, hvor du hurtigt og
let finder en samarbejdspartner med netop det eller de
produkter, du har brug for til en
aktuel opgave.

