RASMUS GLAD

Innovativ bygningskonstruktør og eksamineret bygningstaksator 

med baggrund som tømrer og teknisk assistent.


Snorresgade 15, 2300 KBH S

Husk et flot og
vellignende billede.

Lav en titel, der er
sigende for din profil og
som viser, at du er unik.

12 34 56 78
rasmusglad@email.com

FAGLIG PROFIL
En bred erfaring og kendskab
 til hele byggeprocessen gør, at jeg
kommunikerer naturligt med både
 samarbejdspartnere og kollegaer. 


Mine spidskompetencer dækker især drift og
 vedligehold af bygninger
samt opgørelse af forsikringsskader på ejendomme. Jeg
 har også
erfaring med fremlæggelse af projekter, budgetter og regnskaber.

ERHVERVSERFARING
2009- 2019

Rasmus har en lang
erfaring bag sig. Han
har lagt vægt på at
lave et overskuelig cv,
der virker indbydende.
Et flot layout med
sigende overskrifter er
med til at gøre op med
fordomme om, at
modne kandidater har
et kedeligt cv.

En kort og præcis
faglig profil viser
tydeligt, hvor du har
dine styrker uden at
arbejdsgiver mister
tålmodigheden, fordi
teksten er for lang.

ygningstaksator | Tryg Forsikrin

B

aksering af bygningsskader primært
udlejningsboliger,
 villaer, og sommerhus
Risikovurdering i forbindelse med
indtegning afbygningsforsikrin
Bistået assurandører ved indtegning
afbygningsforsikringe
Behandling af klager over
forsikringsafgørelse
Kontrol af de håndværkere ang. udbedring
af skader,
 herunder udbedringsmetode,
omfangsbestemmelse,kvalitet og økonom
Kundesupport ved tekniske spørgsmål
tilbygningsforsikringe
Oplæring af nye medarbejdere

T

2004 - 2009

Når du har en lang
erfaring, er det ekstra
vigtigt at lave en
overskuelig oversigt
over din
erhvervserfaring og
kompetencer.

riftschef | Boligselskabet Lejerb

D

verordnet ledelse af ejendomsmestre
ogejendomsfunktionære
Årlige bygningssyn for de enkelte
boligafdelingersammen med
afdelingsbestyrelser og varmemestr
Udarbejdelse og fremlæggelse
afvedligeholdelsesplaner,
 regnskab og
budgette
Byggeteknisk rådgivning ved større
vedligeholdelsesarbejde samt råderetsage
Samarbejde med Landsbyggefonden samt 1
og 5 årsgennemgang på nybyggeri og
større
 renoveringssage
Godkendelse
 og behandling af fakturaer for
de enkelte boligafdelinger, samt behandling
af
 ansøgninger fra lejere om ændringer i
lejemåle
Kontakt til offentlige myndighedere

O

1996 - 2004

ygningskonsulent for de kommunale
ejendomme | Dragsholm kommun
B

Besigtigelse og udarbejdelse af drift- og
vedligeholdelsesplaner for alle kommunale
ejendomm
Projektering af ombygninger på skoler og
institutioner samt
 handicapombygninger i
private hje
Indstillinger af byggeprojekter og andre
tiltag på de kommunale ejendomme i
samarbejde med kommunalbestyrelse og
teknisk
 udval
Besigtigelser og kontrol med lejeboliger i
kommunen samt offentlige legepladse
Byggesagsbehandling og håndtering af
henvendelser fra borgere

1994 1996

ygningskonstruktør | Triarc Arkitektfirm

B

rojektering af byfornyelsessager i
Københav
Registrering og opmåling af ejendomm
Tilsyn og afholdelse af byggemøder på
byfornyelsessager
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Eksamineret skadekonsulent
Forsikringsakademiet

|

ygningskonstruktør | Byggeteknisk Højskole
København
B

yggetekniker | Byggeteknisk Højskole
København
B

eknisk assistent | Teknisk Skole Nykøbing F

T

ømrer | Tømrermester Verner Hansen Lolland

T

LØBENDE INTERN OPKVALIFICERING
Konflikthåndtering i forbindelse med skader,
samtaletrænin
Forhandlingsteknik, mødeledelse
sikkerhedskurser og førstehjæl
Teamtræning


IT & SPROG
ansk: Modersmål

D

Office pakken: Superbruger

Engelsk: Højt fagligt niveau

mundtligt og skriftligt

Iotus notes: daglig bruger

Nordiske sprog: Højt
forståelsesniveau

In4mo (skadeprogram): rutineret

Kommunale
bruger

BB

R program: daglig

FRITID
Min store passion er rockmusik, og jeg bruger en stor del af min fritid med
at spille i mit band eller lytte til musik. Hvert år arbejder jeg som frivillig på
Roskilde festival. Der bliver også tid til en sejltur, når vejret tillader det.

Lav gerne en personlig
profil, hvor man kan
mærke dig som
menneske. 


