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Navn: Jakob Byskov Ovesen
Uddannelse: Bygningsingeniør – civilingeniør fra Aalborg Universitet.
Fødselsdato: 24.06.1973
Mail: jb@aaing.dk
Tlf. nr.: 20601760.

Kortfattet faglig og personlig profil:
Faglig profil:
Jeg har igennem 18 år arbejdet med mange aspekter af byggeri omfattende alt fra parcelhuse, erhverv,
industri, plejecentre, skoler, daginstitutioner, boligkomplekser til domicilbyggerier. Jeg har indgående
kendskab til alle faser af et byggeri helt fra den spæde start med skitseprojekter frem til
afleveringsforretningen. Jeg har arbejdet med projekter i fagentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser
både som projektleder, projekterende og som bygherrerådgiver.
Jeg har en mangeårig erfaring med virksomhedsledelse, personaleledelse, økonomi, udvikling, salg og
strategi. Jeg har arbejdet med opsøgende salg og har et velfungerende netværk i branchen.
Jeg har indgående fagligt kendskab til tilbudsloven, EU-direktiver, ABR89, ABT93, entreprisekontrakter,
rådgiverkontrakter, AB92, fagtilsyn og økonomi.
Jeg er vandt til at arbejde i små såvel som store teams i samarbejde med forskellige rådgivere bestående af
ingeniører, arkitekter, geoteknikere og akustikere. Jeg har som projektleder og virksomhedsejer haft stor
berøring med kunder, bygherre (kommuner, regioner og forsyningsselskaber), entreprenører og slutbrugere.
Via mit arbejde som projektleder og virksomhedsejer kender jeg til gruppedynamikken og samspillet mellem
byggeriets parter når der skal udarbejdes projektmateriale til en offentlig såvel som privat bygherre. Jeg har
stor erfaring i kortlægning og afklaring af bygherres såvel som slutbrugernes behov i forbindelse med
udarbejdelse af et udbudsmateriale.
Personlig profil:
Jeg har i en lang årrække arbejdet med personalehåndtering og personaleansvar. Jeg kender til vigtigheden
af at vi alle fungerer på vores arbejdsplads såvel som i privatlivet. De to forhold går hånd i hånd. For at jeg
trives og kan fungere godt på en arbejdsplads skal privatlivet også hænge sammen og tilsvarende i omvendt
rækkefølge.
Jeg motiverer min kollegaer i det daglige arbejde til at en arbejdsplads er et sted hvor vi tør tale om hvordan
vi har det. Arbejdspladsen er et sted hvor vi arbejder sammen som et hold og får det bedste ud af alle. Vi
bruger hinanden til det vi er gode til og hjælper tilsvarende hvis en kollega har det svært.
Jeg trives rigtig godt ved at arbejde i grupper såvel som selvstændigt. Jeg trives godt ved at føle at jeg kan
gøre en forskel fagligt såvel som personligt.
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Som person vil jeg kortfattet beskrive mig selv som:
- Analytisk
- Reflekterende
- Social intelligent
- Handlekraftig
- Lyttende
- Empatisk
- Ambitiøs
- Omsorgsfuld
- Struktureret
- Intuitiv

Anciennitet:
2017-

Aarhus Ingeniørerne ApS, ejer.
Rådgivende ingeniørfirma. Rådgiver indenfor alt byggeri.

2014-2017

Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører – medejer. Overordnet ansvar for drift og personale.
Arbejder med virksomhedsledelse, salg, kunder, økonomi, bygherrerådgivning,
personaleledelse, projektledelse, byggeledelse, planlægning samt faglig sparring for
medarbejderne. Har været med i en spændende proces og transformation af firmaet fra 25 til
45 medarbejdere på ca. 2 år samt startet en ny afdeling op i København. En proces hvor vi
kontinuert har arbejdet med organisationsudvikling både menneskeligt og fagligt.

2007-2014

Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S – (tidligere Kerstens & Westphal) – medejer
og administrerende direktør. Overordnet ansvar for drift og personale.
Arbejdede med virksomhedsledelse, økonomi, bygherrerådgivning, kunder, salg,
personaleledelse, projektledelse, byggeledelse og sikkerhedskoordinering.
Var med til at fusionere to firmaer (Kerstens&Westphal og Stokvad) til ét firma.

2001-2007

Kerstens & Westphal A/S (medejer siden 2003)
Projektering af bærende konstruktioner, udbudsmateriale, fagtilsyn, mindre grad af
byggeledelse og bygherrerådgivning.

2000-2001

Dansk Stålkonstruktion A/S
Projekterings- og salgsansvarlig for stålkonstruktioner til Sverige, Norge og Island.

1999-2000

Karl Molin Stålkonstruktioner A/S
Projektering og salg af stålkonstruktioner til Danmark, Sverige og Norge. Udviklede
tegneprogram internt i firmaet til produktionstegninger af stålkonstruktioner.

1998

Uddannet civilingeniør ved Aalborg Universitet som bygningsingeniør.
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Kernekompetencer:
- Ledelse (personale, virksomhed, projekter).
- Relationer og kommunikation indenfor byggeri (interne projektgrupper, projektgrupper med arkitekter
og bygherre).
- Personaleansvar og personalehåndtering.
- Salg og netværk (mersalg som nye markeder).
- Projektledelse (tidsplaner, tidsstyring, ressourcestyring, projektøkonomi, planlægning).
- Bred bygningsmæssig indsigt (statik, akustik, VVS, kloak, energi, ventilation, anlægsøkonomi,
syn&skøn).
- Økonomi (budgetstyring, anlægsbudgetter, tilbudsafgivning, tilbudsvurdering).
- Kontrakter (vurdering af tilbud, entreprisekontrakter og rådgiverkontrakter).
- Bygherrehåndtering (brugergrupper, private, offentlige, regioner, forsyningsselskaber).
- Bygherrerådgivning (bygherremøder, bygherretilsyn).
- Byggeledelse (byggemøder, økonomi).
- Udbudsmateriale (tidsplaner, byggesagsbeskrivelser, fagbeskrivelser, tilbudslister m.m.).
- Besigtigelser af eksisterende bygninger.
- Fagtilsyn.
- Sikkerhedskoordinering.

Uddannelse og kurser:
2016
2015
2015
2014
2010
2004
1998

Kursus i mangelhåndtering i byggeri.
Kursus i brandteknisk rådgivning.
Kursus i AB92, ABR89 og PAR/FRI ydelsesbeskrivelse.
Kursus - opfølgning på sikkerhedskoordinatoruddannelsen.
Kursus i konstruktionsnormer for byggeri (geoteknik, beton, stål, last og sikkerhed).
Godkendt koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og
anlægsområdet for store pladser.
Bygningsingeniør - civilingeniør, Aalborg Universitet.

Eksempler på udførte opgaver indenfor de sidste år:
2016-2017

Snekkersten, boligprojekt i 3-6 etager, 5000 m2.
Projektledelse, bygherrerådgivning, tidsplaner.

2016-2017

Bella, boligprojekt i 3-6 etager, 4000 m2.
Projektledelse, tidsplaner, anlægsøkonomi.

2016-2017

Indre missionsbygning, om- og tilbygning, 500 m 2.
Projektledelse, bygherrerådgivning, udbudsmateriale, bygherretilsyn.

2014-2016

Bülowsgade, ombygning af 5000 m 2 ejendom til erhvervsdomicil inkl. ny parkeringskælder
Projektledelse, bygherrerådgivning, udbudsmateriale, tidsplaner, fagtilsyn, anlægsøkonomi.

2015-2016

Forældreskolen, om- og tilbygning, 1500 m2.
Byggeledelse, fagtilsyn, anlægsøkonomi.

2014-2015

Regionshospitalet Randers. Opførelse af AKUT-modtagelse, tilbygning 4500 m 2.
Byggeledelse, fagtilsyn, anlægsøkonomi, sikkerhedskoordinering.

2013-2014

Støvring Gymnasium. Ombygning og renovering af hovedbygning, 2.000 m 2.
Projektledelse, bygherrerådgivning, udbudsmateriale, fagtilsyn.
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2012-2014

Finderuphøj Skole. Om- og tilbygning til skole i to etager, 1.000 m 2.
Projektledelse, udbudsmateriale, tidsplaner, anlægsøkonomi.

2011-2014

Botilbud Sødisbakke, Mariager. Opførelse af 40 boliger til psykisk handicappede, 4.000 m 2.
Projektledelse, tidsplaner, udbudsmateriale, anlægsøkonomi.

2001-2014

Ombygning af kraftvarmeværk fra fyring med kul til biomasse, ca. 10.000 m 2. Ca. 25 sager.
Bygherrerådgivning, projektledelse, udbudsmateriale, byggeledelse, fagtilsyn, anlægsøkonomi,
sikkerhedskoordinering.

2012-2013

Sundhedshuse i Hurup og Pandrup. Opførelse af lavenergi og DGNB sundhedshuse, 4000m 2.
Bygherrerådgivning, tidsplaner, udbudsmateriale, anlægsøkonomi.

2012-2013

Ny kontorejendom for revisorfirma, 5.000 m 2.
Bygherrerådgivning, projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, anlægsøkonomi.

Sprogkundskaber:
- Engelsk – rigtig god
- Tysk - gennemsnitlig
- Norsk og svensk – kan forstå
- Dansk - modersmål

Privat og fritid:
Jeg har to drenge på henholdsvis 8 og 11 år.
I min fritid løber jeg orienteringsløb og kører på mountainbike.
Jeg bruger rigtigt gerne tid sammen med familie og venner.
Jeg er aktiv i mine drenges fodboldklub som hjælper. Var tidligere træner for min ældste søns hold.
Sommerferie går gerne til Italien. Elsker kulturen og varmen.
Elsker motorsport. Tager gerne til Le-man, formel 1 og DTC.
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