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arperobert@gmail.com
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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:
Jeg finder hele ”tanken” (vision, mission, værdigrundlag) bag IUG rigtig, og vi ingeniører har en vigtig rolle i
udvikling af bæredygtige løsninger både i den fattige og rige del af verden.
Jeg er stoppet som adm. direktør i Rambøll med udgangen af 2016 og løser kun ganske få konsulentopgaver for
Rambøll. Jeg har således både tid og lyst til at gøre en indsats i IUGs bestyrelse.
Min erfaring som international leder i en stor rådgiverorganisation er generelt brugbar i bestyrelsesarbejde
(organisering, økonomi, kommunikation mv.), men jeg herudover pege på mit indgående kendskab til Indien fra
seks års bestyrelsesarbejde i LT-Ramboll, som udvikledes til en virksomhed med over 300 ansatte. Jeg har stadig
en del kontakter i Indien.
Endvidere gav mit arbejde som adm. direktør i UK mig indsigt i ingeniørernes hjælpearbejde i UK. Det er langt
større end i Danmark (også forholdsmæssigt), og der er en reel kamp mellem de store rådgivere om at gøre
mest. Nogle af mine kontakter derovre kunne give inspiration til at opnå yderligere støtte fra de danske
virksomheder, og det giver også mulighed for at lave partnerskaber med UK organisationer.
Jeg føler således at jeg kan gøre en indsats på nedenstående fire områder, som bestyrelsen ønsker input på
 Økonomistyring (support til IUG Kasserer)
 Kommunikation
 Erfaring specifikt på IUG strategiske indsatsområder jf. IUGs strategi 2015-2020
 Organisationsudvikling / internationale partnerskaber

Tidligere bestyrelsesposter (kun relevante er nævnt):
År
2010-2014
2008-2013

Virksomhedsnavn
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Næstformand
Larsen&Toubro-Ramboll LTD, India, formand 2011-2013

Erhvervserfaring:
Periode
2015-2016
2008-2015
2005-2008
2000-2004
1989-1999

Organisation
Ramboll UK Ltd.
Rambøll Danmark A/S
Rambøll Danmark A/S
Rambøll Danmark A/S
Rambøll, Hannemann og Højlund A/S

Titel
Managing Director
Managing Director
Executive Director
Director Telecom
Project Director

1987-1989
1981-1987

Rambøll & Hannemann A/S
Rambøll & Hannemann A/S

Afdelingsleder
Ingeniør

Opgaver
Ledelse
Ledelse
Ledelse
Ledelse, international forretningsudvik.
Project management Storebælt og
Øresund Link
Ledelse af anlægsafdeling
Design af stålkonstruktioner
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Faglig baggrund / uddannelse:
Civ. Ing. Bygning 1977
Ph. D. Structural Dynamics 1985
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
Personligt medlem pr 1. april 2017

