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1997 - 2002

Svend Damgaard A/S, Rådgivende Ingeniører
Projektledelse inden for VVS, ventilation og kloak i områder som:
- Nybyggeri af almennyttige boliger og institutioner.
- Renovering af boliger, skoler og institutioner
- Industrianlæg med køling, VVS og ventilation

1993 – 1997

AS Wissenberg, Rådgivende ingeniører.
Projektledelse og projekteringsledelse inden for:
- Byfornyelse og renovering
- Nybyggeri inden for almennyttige boliger
- Nybyggeri inden for privat boligbyggeri.
- Vandbesparende projekter
- Indregulering af varme- og brugsvandsanlæg.
- Renovering af varmecentraler

1988 - 1993

Torben Wormslev A/S, Rådgivende Ingeniører.
Sagsansvarlig ingeniør med rådgivningsopgaver indenfor
- VVS i nybyggeri inden for almennyttige boliger.
- Renovering af brugsvand- og varmeanlæg.
- Konvertering af varmecentraler til fjernvarme.
- Indregulering af varme- og brugsvandsanlæg.
- CTS-anlæg

1987 - 1988

Haugaard & Voldsgård, Rådgivende Ingeniører A/S
Projektering og tilsyn indenfor:
- VVS og ventilation ved maskinfabriksbyggeri.
- Konvertering af varmecentraler til fjernvarme.
- Indregulering af varmeanlæg

1985 - 1986

Rambøll & Hannemann A/S, Rådgivende Ingeniører.
Afdeling i Helsingør.
Projektingeniør i VVS-afdelingen.
- Nybyggeri af skoletilbygning.
- Nybyggeri af plastfabrik
- Større ventilationsanlæg i industri og avistrykkeri.

1984 - 1985

Dominia A/S, Rådgivende Ingeniører.
Projektingeniør i VVS-afdelingen. Projektering o g tilsyn.
Projektingeniør indenfor emner som:
- Nybyggeri indenfor almennyttige boliger.
- Konvertering af varmecentraler til fjernvarme
- Indregulering af varme- og brugsvandsanlæg.
- Edb-udvikling af programmer til
indreguleringsopgaver.

Kurser, konferencer
efteruddannelse

Deltaget i følgende efteruddannelsesarrangementer.
-

Energikonsulent - eksamineret 2017
Syn og skøn
Dimensionering af naturlig ventilation
Opvarmning og køling med vandbårne systemer
Miljørigtig projektering
Metoder til projektledelse
Automatik for varme- og ventilationsanlæg.
Ventilationsteknik.
Brugsvandsopvarmning
Bedre afløbssystemer

