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Målsætninger
At arbejde med undervisning og natur- og friluftsformidling, med fokus på at få folk ud i den
friske luft, bruge naturen, udvikle sig personligt og få nye oplevelser.
Jeg spænder bredt med kompetencer inden for håndværk, ingeniørkundskab, friluftsliv og
projektledelse, og ønsker at trække på flest mulige kompetencer sammen med min kreative
tankegang i mit daglige arbejde.
Jeg ønsker at arbejde, hvor det er muligt at komme væk fra kontorbordet, og meget gerne
bruge sanserne og hænderne til andet end PC-arbejde.

Personlige nøgleord
ordensmenneske, initiativrig, kreativ, videns søgende
Personlige oplysninger og civilstatus
Født 18. august 1982 i Aalborg, og bor på 6 år sammen med min samlever Belinda.
Uddannelser
Friluftsvejleder
5. marts 2014 – i gang
University College Nordjylland
Eksamen: Modul 1 Basis Friluftsliv & Modul 3 Friluftstraditioner og pædagogiske projekter

Diplomingeniør – Maskin og Produktion
31. august 2007 – 2. marts 2011
Aalborg Universitet
Projekteksempler: Transportabel generator til friluftsbrug, selvkørende transportenhed,
traverskran på bådehavn, teststand til dynamisk kollisionstests.
Adgangskursus til ingeniøruddannelsen
1. august 2006 – 30. juni 2007
Aalborg Universitet
Eksamen: Matematik A, Dansk A, Engelsk B, Fysik B, Kemi C
Flymekaniker
1. august 1999 – 30. juni 2004
Statens Luftfartsskole, og Forsvarets Materielkommando – Hovedværksted Aalborg
Svendebrev
Erhvervserfaring
Underviser i friluftsliv og trekking på skoler i Aalborg Kommune
august 2014 – Nu
UngAalborg, Friluftsskolen, Skole- & Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
Undervisning af skoleelever i friluftsliv og trekking, udvikling af friluftsaktiviteter
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Friluftsvejleder, assisterende underviser
Maj 2014 – Nu
UCN Aalborg, Hobrovej, ved David Hundebøll
Udvikling af friluftsaktiviteter, organisering og vedligehold af UCN’s grejbank og
assisterende underviser i friluftsliv, kajak og klatring.
Udviklingsingeniør
14. juni 2011 – 31. maj 2014
Wärtsilä Svanehøj A/S
Udviklingsingeniør, projektleder, produktansvarlig, udvikling af pumper, uddannelsesmateriale, produktmanualer, samarbejde med produktion, testcenter og underleveredøre.
Flymekaniker
1. marts 2005 – 30. juli 2006
Forsvarets Materielkommando – Hovedværksted Aalborg
Opdatering og vedligeholdes af F-16 fly. Arbejde med funktionstest af flyets hydraulik,
pneumatik, elektriske systemer, mekanikerarbejde samt modifikation efter
konstruktionstegninger.
Havde en flymekanikerlærlig tilknyttet i en længere periode.
Flymekaniker
1. juli 2004 – 28. februar 2005
North Flying A/S www.northflying.com
Freelance ansat til hovedeftersyn og vedligeholdelse af firmaets flytyper.
Relateret erfaring
 Weekendbestyrer af Aalborg Gokart Center (2000-2001)
 Arbejdsmand, Hvorup Klit Camping
 Opvokset med turisme på Løkken Rundflyvning (Mine forældre drev pladsen)
Kvalifikationer
 Kursus: VKI 1 instruktør i klatring, Visuel projektledelse, DS GPS og GPS udviddet,
AutoCAD 2014, Epoxybevis
 Software: MS Dynamics AX, MS Office, NI Labview, Maple, MathCad, Cosmos Works
 3D CAD: Solidworks, Unigraphics NX, Teamcenter PLM, Autodesk Mechanical 2014
 Sprog: Dansk, Engelsk, Tysk (Folkeskole niveau)
 Fotografering, Adobe Photoshop
 Kørekort B
Fritidstinteresser
Rekreation/motion: Træklatring, kajakroning, hiking, geocaching, kitesurfing og camping
Hobby: Friluftsliv, drone- og modelflyvning, fotografering og eget hobbyværksted.
Personlighed
Jeg er en glad og aktiv friluftsmand, som kan tilbyde en kreativ, impulsiv og iderig tankegang.
Jeg ser enhver problemstilling som en udfordring, og evner at se den fra flere sider. Jeg er
nysgerrig af natur og arbejder systematisk, omhyggeligt og engageret. Som medarbejder er
jeg stabil og fleksibel, og arbejder lige godt om opgaven kræver selvstændighed eller
teamarbejde.
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