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L. G. Bertelsen, Ingeniør M. IDA, HD Karup 2010

Curriculum vitæ
Kort præsentation:  Rutineret og erfaren projektleder 

 - med masser af gå-på-mod. 
Jeg er meget omgængelig og har stor rutine med at få et frugtbart samarbejde 
til at fungere i et tværfaglig miljø. 
Værktøjet er primært åbenhed, grundig information og stor respekt for faggrup-
per og de enkeltes viden. Jeg er god til at lytte og formidle resultater.
Nytænkning og nye veje giver ofte gode resultater. I min terminologi findes or-
dene „umuligt“ eller „problemer“ ikke, men erstattes af „udfordringer“ og „opga-
ver“. I en tværfaglig gruppe kan jeg motivere deltagerne til at samle kræfterne 
og koordinere indsatsen mod et fælles mål.
IT-løsninger indgår ofte og jeg befinder mig godt med IT-udfordringer.

Personlige data:      

Uddannelse: 

Længerevarende
kursus:
IT-kendskab:

Erfaring:

Tidligere job:

Fritid:

 ¾ Suppleringsuddannelse i retorik, kommunikation og formidling fra Aarhus-
Universitet i 1998 

 ¾ HD i organisation fra Herning Handelshøjskole i 1989.
 ¾ Uddannelse som civilforsvarsleder i begyndelsen af 1980’erne.
 ¾ Bygningsingeniør fra Aarhus Teknikum i 1972.
 ¾ Tømrer.

 ¾ Bygherreuddannelse i 2000.

 ¾ Kendskab til byggeriets faser på højt niveau.
 ¾ Projektleder (byggeri).
 ¾ Gennemførelse af byggeri - fra første ide til aflevering.
 ¾ Byggeriets administration - anlæg og drift.
 ¾ Kommunikation og formidling på højt niveau.
 ¾ Forhandlingsvant på alle niveauer.

Ingeniørforeningen i Danmark (2010)
 ¾ Mentor

Boligselskabet VIBORG (2002 - 2009)
Herning AndelsBoligforening (1987 - 2002 )

 ¾ Projektansvarlig for  renoverings-, moderniserings- og nybygningsarbejder.
 ¾ Udførelse af bygningsundersøgelser og analyser.
 ¾ Udvikling af projekt- og administrationsprocesser for øget effektivisering og 

bedre kvalitetsniveau.
 ¾ Udarbejdelse af byggeprogrammer og projekter for mindre omfattende 

renoveringsopgaver.
Karup Kommune (1972 - 1987)

 ¾ Vedligeholdelse af bygninger og anlæg, sagsbehandler i spørgsmål om 
miljø, veje, vandløb etc.

 ¾ Civilforsvarsleder.

 ¾ Naturen.
 ¾ Samfundsforhold.
 ¾ Cykling (motion og natur).
 ¾ Byggeriets udvikling og effektivitet.

 ¾ Født i 1945.
 ¾ Gift i over 40 år med den samme kvinde.
 ¾ Ingen hjemmeboende børn

 ¾ PC-brugere på højt niveau
 ¾ Web-kendskab på brugerniveau
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