
Direktør - Fra ide til færdigt byggeri. 
Projektudvikling, skitseforslag og 
projektering af nye arkitekttegnede 
lavenergiboliger  i ældre byområder i 
Jylland. Projektstørrelse fra 4 - 30 
milloner.  

Direktør

Projekterende konstruktør med 
udarbejdelse af myndigheds- og 
hovedprojekt på nybyggeri og 
renoveringsopgaver. Høj kompleksitet. 
Projektering i Revit på ekspert
niveau.

Bygningskonstruktør/arkitekt

Skitseforslag og projektering af boliger 
med udarbejdelse af myndigheds- og 
hovedprojekt på nybyggeri og 
renoveringsopgaver. Anlægssum fra 2 
mio. - 16 millioner.
Visualisering og projektudvikling

Bygningskonstruktør/arkitekt

Målsætning

Uddannelse

Karriere

SIB Byggeri A/SKENNETH JUHL /
2018 - 2016 -2018 2010 -2016

Greenfalke ApS

Kompetencer

Personlige kompetencer

IT Sprog

Statement

En professionel løsningsorienteret tilgang til 
alle opgaver. At udforrske potentialet og 
alternativer gennem dialog, erfaringer og 
innovation.
At være en aktivt teammedspiller med fokus 
på faglighed og engagement.

Syddansk Universitet
HD Økonomi - Vedvarende energikilder

BTH - København
Bygningskonstruktør

Sønderborg Teknisk skole
Byggetekniker

Bygningsnedker
Mesterlære 

Sønderborg Statskole
Matematisk - naturfaglig student
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1986

1990

2004

1988

Følg mig her

- 3D modellering: form og geometri modellering Revit.
  Integration af MagiCAD og AutoCAD
- Visualisering:  Revit, Sketchup og Photoshop
- Projektudvikling: Bolig- og erhvervsbyggerier  kr. 2-26 mio.
- Projektering: Skitseforslag, myndighedsbehandling, 
  hovedprojekt og udbud.
- - Plænlægning: Byggerietsplanlægning i alle faser.
- Byggeplads: Byggeledelse, kristiske konstuktioner og
   kvalitetssikring med "ikontrol"
- Kalkualtion: Licitationer kr. 3 - 30 mio.
- Projektledelse: Tidsplan, underleverandører, økonomi, 
  bygherremøde og implementering

- Solid faglig baggrund og tænker helhedsorienteret
- Analystisk og arbejder målrettet
- God kommunikator
- Dynamisk og resultatorienteret
- Projektledererfaring og struktureret
- Administrativ mod god ordensans
- - Teamorienteret og selvstændig

Tysk flydende i tale og skrift
Engelsk flydende i tale og skrift

 

Kenneth Juhl er meget visionær og 
inspirerende for såvel bygherrer som 
arbejdskollegaer og er meget afholdt af 
begge parter.
 
Bygmester: Torben Golles - SIB Byggeri A/SBygmester: Torben Golles - SIB Byggeri A/S

Jeg råder over licenssoftware:

Microsoft Office
Revit: insigth:  Green building 
studio, Ligthning Analysis, Energy 
Analysis 
AutoCad Architecture 
3D Max
NavisworksNavisworks
Photoshop

Telefon:+45 21 28 99 19

E-mail: kennethjuhl@gmail.com

www.kennethjuhl.dk


