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Jeg er optaget af at arbejde helhedsorienteret med arkitektur, hvor biodiversitet og klimaløsninger går hånd i
hånd med et sundt indeklima, bæredygtige materialer og genbrug. Når ude- og inderum sammentænkes
øger det værdien af det levede liv. Mit udgangspunkt for enhver opgave er en åben og nysgerrig tilgang til
stedet og dets beboere. Som arkitekt har jeg faciliteret brugerindragelsesprocesser og workshops og har god
erfaring med både offentlige og private bygherrer. Jeg sætter stor pris på at arbejde med mennesker i dialog
og samskabende processer. Jeg har beskæftiget mig med opgaver indenfor landskabarkitektur, byrum,
legepladsudformning, produktdesign, nybygning, restaurering og istandsættelser. På mit lille mobile savværk,
Alken savværk , udforsker vi træets egenskaber, designer og udfører specialopgaver.

ERHVERVSERFARING
2018 -

TegnG - Arkitektur & design, Aarhus.
Egen virksomhed med fokus på naturbaseret design og bæredygtig arkitektur.
Projekter både indenfor landskabsarkitektur og bygningskunst.
Deltager i alle faser fra skitseprocessen til det færdige projekt.

2018 - 2020

Arkitekt ved ByMunch by- og landskabsdesign, Aarhus.
Projekteringsledelse, projektering og projektledelse.
Fagtilsyn og opfølgning.
Udarbejdelse af udbudsmateriale.
Tids- og økonomistyring.

2015 - 2018

Arkitekt ved Kristine Jensens Tegnestue, Aarhus.
Projekteringsledelse, projektering og projektledelse.
Fagtilsyn, havneprojekt.
Udarbejdelse af udbudsmateriale.
Tids- og økonomistyring.
Kontrahering.
Byggeledelse.
Design af byrumsinventar.
Udarbejdelse af tilbud.

2013 - 2015

Arkitekt ved Elverdal, Aarhus/Smørum.
Ansvarlig for udvikling og salg af projekter i Midt- og Nordjylland.
Udarbejdelse af helhedsplaner for skoler.
Koncept- og projektudvikling for legepladser og udearealer.
Økonomistyring og udarbejdelse af tilbud.
Rådgivning om produkter og planlægning.

2007 - 2012

Arkitekt ved Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Aarhus.
Restaurering af kirker.
Nybygning og ombygning af kapeller, graverbygninger og maskinbygninger.
Renovering og istandsættelse af boliger mm.
Design af orgler og pulpiturer.
Design af nye alterpartier, knæfald, klokkestole samt redesign af stoleværk mm.
Udarbejdelse af konkurrenceforslag.

2002 - 2007

Arkitekt ved Copla Legepladser, Aarhus.
Udvikling og planlægning af legepladser og udearealer for skoler og institutioner.
Planlægning og udformning af offentlige idræts- og byparker.
Udvikling og design af gårdrenoveringsprojekt i KBH.
Produktudvikling af legeredskaber og legepladsinventar.
Ansvarlig for certificeringen af legeredskaber ihenhold til EU Standarden 1176-77.
Design af pavilloner og uderumsinventar.

2000 - 2001

Byggeleder ved ombygning af hus, Helgenæs.

1998 - 1999

Ansat på tegnestuen Kærhuse Holding, Aarhus.
Skitsering af enfamiliehuse.
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UDDANNELSE
2001

Cand.arch. Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus

1997 - 2001

Afdeling Y, By- og bygningstransformation. Arkitektskolen i Aarhus
Afgangsprojektet " Viden Center for Træ" med udgangspunkt i byperiferien og placering i
en større landskabelig sammenhæng samt strukturering af anlæggets funktioner.

1998

Praktikophold på Stanley Saitowits Oﬃces, San Francisco.
Arbejder med et 10-etagers " work-life"-kompleks i San Francisco.

1996 - 1997

Afdelingen for restaurering. Arkitektskolen i Aarhus
Indlæring i restaurering- og opmålingsmetoder samt et 6-ugers studieophold i Brandenburg, Tyskland med registrering af et 1500-tals renæssancehus.

1994 - 1996

Grundforløbet, Arkitektskolen i Aarhus.

UDVALGTE EFTERUDDANNELSER OG KURSER
2017

Projekteringledelse. Nohrcon, Valby.

2016

Arbejdsmiljøkoordinator. Uddannet. Cowi, Vejle.

2010

Kreativitet i praksis. Nr. Snede.

2006

AutoCad kursus 3D. It-Gruppen i Aarhus.

2001

Arkitekturens praksis, Arkitektskolen i Aarhus.
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