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CV kandidat til IUGs bestyrelse

Per Jacobsen
Ambra Alle 7, 2770 Kastrup
peja@iug.dk
+45 2393 3555

Indsæt billede

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:
Jeg har nu arbejdet aktivt i IUG i 3 år, hvor jeg primært har fungeret som projektleder på vandprojekter i Sierra
Leone. Desuden har jeg medvirket i forskellige projekter med studerende fra DTU.
Min erfaring fra disse aktiviteter samt deltagelse i flere strategiske drøftelser har givet mig lyst til at deltage i
det overordnede og strategiske arbejde i IUG.
Specielt vil jeg gerne være med til at fremme arbejdet med de studerende. Jeg er overbevist om at det bl.a. er
fra denne gruppe at IUG skal rekruttere de nye medlemmer. Samarbejdet mellem ældre, erfarne IUG
medlemmer og unge nyuddannede medlemmer er en vigtig kombination for IUG, og mine erfaringer med bl.a.
praktikanter, som har været udsendt til vandprojekter i Sierra Leone, er meget positive.
Organiseringen af arbejdet i IUG skal videreudvikles. IUGs projektarbejde er organisationens fundament og
derfor er det nødvendigt hele tiden at have fokus på, hvordan projektarbejdet optimeres, herunder at sikre at
beslutningsprocessen er smidig i forhold til organisationens størrelse og i forhold til omfanget af projekter der
arbejdes med.

Tidligere bestyrelsesposter:
År
2018 - ?
2016 - ?
2012 - 2015
2002 – 2007

Virksomhedsnavn
Medlem af bestyrelsen I TårnbyForsyning Vand og TårnbyForsyning Spildevand
Medlem af Advisory Board for WaterZerv
Medlem af Advisory Board for Institut for Vand og Miljø, DTU
Medlem af bestyrelsen i DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) – formand for
Teknisk Råd
Medlem af bestyrelsen for DANAS (Dansk Afløbs- og Spildevandsforening)

1998 - 2002
Erhvervserfaring:
Periode
2015 - ?

Organisation
PJ Consult

Titel
Konsulent og ejer

1996 - 2015

HOFOR, Københavns Energi,
Københavns kommune

1986 - 1996

Institut for Vand og Miljø, DTU

1982 - 1986

Københavns kommune

Forskellige lederposter
sluttende som Teknisk
Direktør
Lektor og institutbestyrer (1989 - 92)
Sektionsleder

1979 – 1982

IDA, Spildevandskomiteen

Projektleder

1977 – 1979
1973 - 1977

Institut for Vand og Miljø, DTU
Dansk Hydraulisk Institut, ATV

Licentiatstuderende
Projektingeniør

Opgaver
Mindre konsulentopgaver for bl.a.
forsyningsvirksomheder
I mine sidste 2 år ansvar for
områderne Drikkevand, Spildevand,
Fjernvarme og Bygas
Undervisning og forskning i primært
emnerne Vand og Spildevand
Afløbskontorets planlægningssektion
med ansvar for kommunens
spildevandsplanlægning
Forskningsprojekt om oversvømmelse
i kloakledninger
Afstrømning i bymæssige områder
Hydrauliske undersøgelser i kystnære
områder
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Faglig baggrund / uddannelse:

CV kandidat til IUGs bestyrelse

1981 Lic. techn. i Urban Afstrømning (i dag PhD), DTU
1973 Civilingeniør, DTU
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
2015 - ?

: Projektleder på en række WASH projekter i Sierra Leone, herunder foretaget 3 missioner til Sierra
Leone.
2014 – 2015 : Deltaget i PSGs møder

