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 Bygningskonstruktør 
 
Mobil  29 25 90 80  
 
Mail:  Andreas@hhentreprise.dk  

 
 

Uddannelse:    
Bygningskonstruktør, 2014 Erhvervsakademi  
Sjælland med årgangens højeste gennemsnit 11,8 
Tømrer, 2004 
Sikkerhedskoordinator,  
 
Efteruddannelse:  
Danske byggeøkonomer – Projektlederuddannelse 
Forhandlingsteknik 
GMP – Grundkursus 
Naviworks – Kollisionskontrol   
V-Ray  
 
Karriere: 
Hørlyck Entreprise A/S 2019- 
Kullegaard A/S, 2014-2019 
Tømrer, Sikkerhedsrep. og tillidsmand hos Asnæs 
Maskinsnedkeri 2006 -2011  
Tømrer, Phil og Søn – Grønland  
Tømrer, Tømmermester Steen Iversen  
Tømrer, Jeppe Ørskov, Vig tømrer og snedkerservice  
Lærling, Jeppe Ørskov, Vig tømrer og snedkerservice 
 
Udvalgte projekter 
Comfort Hotel Copenhagen Airport 
Clarion Hotel Copenhagen Airport 
H. Lundbeck – Lumsås 
Kopenhagen Fur 
Arbejdernes Landsbank 
Nytteindsatsprojekt for Københavns Ejendomme 
KEJD/CAD/TMF 

 

 

 

 

Profil / beskrivelse: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil: 
Andreas arbejder som projektleder, tilsynsførende 
samt byggeleder.  
 
Andreas arbejder målrettet og struktureret og har 
fokus på løbende fremdrift, fastholdelse af tid og 
økonomi samt et højt kvalitetsniveau i opførslen. 
 
Fagligt er Andreas løsningsorienteret, og god til at 
samarbejde bredt med bygherre, entreprenører, 
ingeniører og myndigheder. 
 
Andreas er ærlig, positiv og oprigtig i sin fremtræden. 
Han er proaktiv og tager gerne initiativ til at få 
opgaverne løst. Hans engagement gør, at han altid er 
løsningsorienteret i alle faser af en given opgave. Han 
har en god forståelse for sammenhæng mellem 
økonomi, kvalitet og tid, og møder håndværkerne 
med venlighed og med stor respekt for deres fag 
grundet sin egen baggrund som tømrer. 
 
Andreas har omfattende erfaring med tegnings-
projektering i Revit Architecture, herunder 
renderinger og opbygning af komplicerede 3D 
modeller, og er desuden erfaren bruger af MS Project 
og de øvrige programmer i MS Office-pakken. 
 
I forbindelse med totalentrepriser er Andreas 
detaljeorienteret hvor det er nødvendigt, og har 
erfaring fra mange forskellige typer af opgaver. 
Han er nytænkende, og åben for at lære nye 
redskaber og nye løsninger, og sætter en ære i at 
optimere processerne i alle faser af byggeriet.  
 

Arbejdsområde 
 
Projektledelse, tilsyn og byggeledelse. 
Sikkerhedskoordinering. 
 

mailto:Andreas@hhentreprise.dk

