
CV kandidat til IUGs bestyrelse

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Det motiverer mig, at støtte det frivillige arbejde, i en god og positiv sags tjeneste, en sag med mening og med 
stort fokus på at hjælpe de mest trængende bl.a. gennem FN´s verdensmål. 
Det jeg, helt konkret kan bidrage med i IUG er, ”salgs”- og vækststrategiarbejdet, overfor virksomheder og 
frivillige, samt udvikling af IUG-organisationen. Jeg har et stort netværk og adgang til beslutningstagere, i de 
virksomheder og industrier, som er interessante for IUG. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med en tydelig 
og kommunikerbar strategi i IUG, der sikrer, at vi alle ved, hvad vi skal og hvad vi ikke skal, hvor vi skal hen og 
hvordan vi kommer derhen, vha. gennemsigtighed, åbenhed og kommunikation. 
Med operativ erfaring fra teknologiprojekter i bl.a. Mellemøsten, Fjernøsten og Indien, har jeg, på egen krop 
oplevet nogle af de udfordringer der kan opstå i felten og mærket glæden ved at hjælpe og komme i mål. 
Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at gøre IUG stærkere og dermed styrke IUGs evne til at bygge en bedre fremtid for 
mennesker, der er ramt af fattigdom. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2019-2021 Ingeniører Uden Grænser, IUG (næstformand 2020-21) 
2006-2014 Oxmond Interactive ApS 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2018 - nu HEGSØ Search & Consulting Owner/Partner Headhunting / Consulting, 

rekruttering, ledelsesudvikling, 
karriereplanlægning, teknologi og 
Industri. 

2016-17 MAN Energy Solutions Head, Business Support Strategi, ledelse, digitalisering, E-
commerce, master data, blockchain-
teknologi. 
Forretningsudvikling. 

2012-16 Pointer Search / GADE Chefkonsulent Headhunting / Consulting, Industri 
2003-12 VESTFORBRÆNDING Manager / Leder Ledelse, kontraktstyring, udvikling, 

drift, org. udvikling, affald, plastik, 
affaldsstrategi, forbrændingskedler, 
fjernvarme, vand og spildevand, m.m. 

2005-06 Søværnets Officersskole Underviser Undervisning, tekniske fag. 
1999-03 Lyngsø Marine Projektleder Automations/SCADA systemer, world 

wide 
1998-99 Haldor Topsoe Service Engineer Idriftsættelse og service, 

røgrensningsanlæg. World wide. 
1997-98 H.C. Ørsted Værket Drift/Turbine Ingeniør Kedler, turbiner, fjernvarme, el-

produktion. 
1990-97 A.P. Møller / Maersk Maskinmester Sejlende maskinmester og 

maskinmesterstuderende. 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Maskinmester, Termodynamik (DTU), Økonomi- og statistik kurser (CBS), Coach og matematisk student 

Navn Anders Hegelskov 
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Navn Erland Stubkjær Christensen 

   
 

Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Jeg har været aktivt medlem af IUG i et par år og synes, det er et utroligt spændende, givende og meningsfyldt 
arbejde. Det er et privilegium for mig at kunne få lov til at være med til at gøre en forskel for de allermest udsatte 
mennesker i blandt andet Sierra Leone. Jeg er projektleder i et projekt, hvor vi arbejder med at udvikle og 
opkvalificere en erhvervsskole for unge handicappede i. Skolen skal hjælpe de unge med at tilegne sig 
grundlæggende kvalifikationer som at læse og skrive, og give dem en håndværksmæssig grunduddannelse, så de 
dermed kan hjælpes til et værdigt liv. 

Som projektleder på ovennævnte projekt oplever jeg ofte, at vi har behov for at få mere hjælp til de mange 
forskellige opgaver, der er i projekterne. Jeg tror, der er mange medlemmer, som ønsker at være mere aktive i 
kortere eller længere perioder, ligesom der er mange projektledere, der gerne vil have mere hjælp til nogle 
afgrænsede opgaver. Jeg vil derfor meget gerne være med til at arbejde for, at langt flere medlemmer af IUG får 
mulighed for at deltage i de mange forskellige spændende projekter i IUG, - og at det bliver lettere for IUG’s 
medlemmer at kunne byde ind på de mange forskelligartede opgaver projektgrupperne står med. 

Jeg kan se flere måde hvorpå dette kunne struktureres – så IUG kan blive en stærkere og bredere organisation. Jeg 
vil glæde mig til at kaste mig over en sådan opgave. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
  

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2018 - dd Skanderborg Forsyning A/S Udviklingschef Arbejder med klimatilpasnings- og 

udviklingsprojekter inden for vand og 
spildevand 

2016 - 2018 VIA University College Uddannelsesleder ● Undervisning og uddannelsesleder 
for uddannelserne: - 
Bygningsingeniør/Civil Engineering, 
Forsyningsingeniør/Supply 
Engineering og for 
adgangskurserne. 

2011 - 2016 EnviDan A/S Teamleder/projektleder Projektering, udbud og tilsyn på 
renseanlægsopgaver og biogasanlæg 

2007 - 2011 Hol kommune, Norge Teknisk Chef / 
projektleder 

Leder af kommunens teknisk etat og 
projektleder på byfornyelsesprojekt i 
Geilo, Norge 

2006 - 2007 esc-consult, Norge Selvstændig Bygherrerådgiver, Ål, Norge 
2005 - 2006 DMR, Tanzania Projektmedarbejder Implementering af dele af stort 

DANIDA finansieret sundhedsprojekt 
ved Lake Tanganyika, Tanzania 

2000 - 2005 Ry kommune Projektleder Hovedansvarlig for kommunens 
afløbssystemer. Planlægning, 
projektering, myndighedsbehandling, 
udbud, kontrahering og tilsyn 

1989 - 1994 LCCN - Nigeria Projektleder Leder af håndværkerskole med 
omkring 80 ansatte, hvor vi 
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uddannede snedkere, murer, tømrer, 
malere og mekanikere. 

1987 - 1989 Anglican Church - Sierra Leone Ulandsfrivillig Arbejde med ombygning af gl. 
jernbanestation til et sundhedscenter. 
Byggeri arbejde, etablering af vand- 
og spildevandssystem samt 
solenergianlæg. 

 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Diplomingeniør 
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Projektleder - projekt 128 OTC, Kenema, Sierra Leone 
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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Håber på at kunne være med til at sikre en større tilstedeværelse af IUG på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, da det er min overbevisning at studerende udgør en ressource, som IUG vil kunne 
udnytte mere optimalt.  

 

 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
Februar 
2020 - Nu 

Supporting Entrepreneurship 
at Aalborg Universitet (SEA) 

Iværksætter Er en del af en iværksættergruppe på 
Aalborg Universitet, hvor vi prøver at 
realisere vores iværksætteride.  

Februar 
2020 - Nu  

Aalborg Universitet Styregruppemedlem Er en del af styregruppen for Impact 
hub, hvis formål er at forbedre 
iværksættermiljøet på Aalborg 
Universitet.  

August 2017 
– Oktober 
2017 

Institut for Kemi og 
Biologteknologi, Aalborg 
Universitet 

Tutor Var en del af tutorkorpset med ansvar 
for at vejlede de nye studerende og 
bidrage til et opmuntrende og trygt 
studiemiljø. 

Januar 2017 
– Maj 2019 

UngEnergi Koordinator • Var en del af UngEnergis Aalborg 
team, hvor vi havde ansvaret for at 
planlægge og afholde events.  

April 2021 – 
Maj 2015 

McDonalds Eventkoordinator Var en del af personaleforening, hvor 
vi havde ansvaret for at lave 
månedlige sociale events. 

 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Bacheloruddannelse: Miljøteknologi (Aalborg Universitet) 
Kandidatuddannelse: Water and Environmental Engineering (Aalborg Universitet) 

 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

- Startede i WASH oktober 2020, som frivillig.  
- Blev januar 2021 co-tovholder i WASH gruppen.  

 

Navn Nanna Hong Vestergaard 
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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Jeg vil gerne som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen medvirke til at fremme IUG. Især indenfor strategisk 
partnerdialog, partnerrekruttering, kommunikation og dialog om bæredygtigt byggeri med bygningsgruppen.  

Jeg deler  

1. IUG’s vision om at arbejde for at udvikle stærke og bæredygtige samfund samt at understøtte 
udviklingsprocesser, der bygger på retfærdig fordeling af de til rådighed værende ressourcer. 

2. Og at det skal ske ved at støtte udsatte befolkningsgrupper gennem tekniske, bæredygtige og lokale 
løsninger; udfører udviklings- og nødhjælps arbejde med afsæt i den danske ressourcebase; samt 
opbygger viden og kvalifikationer i vores ressourcebase til at virke i en global udviklingssammenhæng. 

3. Tilgang til bæredygtig udvikling, demokrati og nultolerance over for korruption. 
 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2018-2021 ODICO A/S (Robotter I byggeindustrien + 2x IPO)  
1998 – 2001 + 2006-2008 Ingeniør Foreningen (IDA) / Hovedbestyrelse + FU 

 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2014-2021 BetterHome Adm. Direktør Konceptudvikling, partnerskaber og 

ledelse indenfor grønne 
bygningsrenoveringer 

2011-2014 Grontmij / Sweco Direktør • Energi, vindmøller (Afrika) og industri 
2010-2011 Rambøll Direktør Offshore vind 
1990-2010 FORCE Technology Vice President Forretningsudvikling og innovation 

indenfor udvikling af bæredygtige 
byggematerialer, processer og energi. 

 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Civ. Ing. Kemi/materialer + MBA fra London 
 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Har fulgt IGU siden etableringen i 2001, hvor jeg var i Hovedbestyrelsen og FU for IDA. 
 

Navn Niels Kåre Bruun 
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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Motivation:  

Har i det meste af mit arbejdsliv interesseret mig for og følt mig inspireret og tiltrukket af projekter i udlandet og 
især udviklingslande. Jeg føler og mener, at jeg stadig har nogle gode og aktive år foran mig på dette område. 

Arbejdsområder af interesse:  

Udformning af Contract Conditions og andre aftaler med stakeholders (partnere, Sub-Contractors, communities 
etc.) Opstart af projekter samt kortvarige udrejser til igangværende projekter. 

 
 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 

 
2008 - 2015 

 
Aarsleff - Salcon I/S var et Joint-Venture mellem et dansk og et malaysisk firma 
omkring opførelse af et stort rensningsanlæg for drikkevand på Sri Lanka. 

 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
 
 

1975 - 1977 

 
 
Danish Volunteer Service. 

 
 
Assistant Site Manager. 

Udstationeret som Assisterende 
Projektleder på udførelse af stort 
byggemodningsprojekt (interne veje og 
regnvandskanaler) i Zambia. 
 

 
1978 - 1987 

 
Danish Turnkey Dairies Ltd. 

 
Site Manager/Project 
Manager. 

• Ledelse af kontrakter for udførelse af 
turnkey mejeriprojekter i hhv. Sudan, 
Malawi, Thailand, Egypten og Kenya.  

• Både ledelse fra Danmark samt 
udstationeret. 

 
1988 - 1991 

 
H. S. Hansen`s Fabrikker A/S 

Head of Project 
Department. 

Ledelse af afdeling for design og 
udførelse af glas-/stålbygninger i 
Danmark. 

 
1991 - 1994 

 
Aalborg Boiler A/S 

 
Contract Administrator. 

Administration af enterprise-
kontrakter for udførelse af  
Kraftværker i hhv. Israel og 
Indonesien. 

 
1994 - 1997 

 
Burmeister Wain Scandinavian 
Contractor  A/S 

 
Site Manager/Project 
Manager. 

Udstationeret for Projektledelse af 
kontrakter for enterpriseudførelse af 
Kraftværker i hhv. Sierra Leone og 
Mauritius. 

 
1998 - 2000 

 
Monberg & Thorsen A/S 

 
Project Manager. 

Udstationret for Projektledelse af 
kontrakt for enterpriseudførelse af 
stor forlystelsespark i Cairo/Egypten. 

Navn Niels Oscar Bay Jensen 
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2000 - 2021 

 
 
 
Per Aarsleff A/S 

 
 
 
Senior Project Manager. 

 
Ledelse af kontrakter for udførelse af 
anlægsprojekter (veje, 
vandrensningsanlæg, kloarkering, 
vindmøllerfundamenter) i hhv. 
Kosovo, Polen, Letland, Sri Lanka, 
Tanzania og Tyrkiet. Ledelse både fra 
Danmark samt udstationeret. 
 

 

Faglig baggrund/uddannelse: 

 
Uddannelse:  
 

• Bygnings-/Anlægsingeniør fra ”Ingeniørskolen i Horsens” i 1974. 
• Højere Fagprøve i Regnskabsvæsen.  
• Første del af HD.  
• Diverse kurser i administration af kontrakter iht. FIDIC (Red, Yellow, Silver) etc. Diverse strategi-/ledelses-/ 

sikkerhedskurser. 
 
Faglig baggrund:  
Site Management/Projektledelse af større infrastruktur-/anlægsprojekter og med sammenlagt ca. 21 års 
udstationering i hovedsageligt udviklingslande.  
 
Stor praktisk erfaring med:  
 

• Formulering af Contract Agreements med udenlandske Bygherre og Subcontractors/Leverandører etc.  
• Sammensætning og ledelse af projektgrupper.  
• Opstart/udførelse/aflevering af anlægsprojekter i udviklingslande. 
• Forhandling med myndigheder i udviklingslande. 
• Samarbejde med forskellige nationaliteter. 
• Uddelegering af aktiviteter og arbejdsområder. 
• Formulering af strategi for projektarbejde i udlandet. 

 
 

Relation til IUG - eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper/Bs: 

 
• Assisterende Tovholder i ”IUG-Byggeri”.  
• Projektleder i ”IUG-Byggeri” for Masanga Hospital/Sierra Leone og Museum/Benin. 
• Medlem af projektgruppe i ”IUG-WASH” for Waterkiosks/Sierra Leone. 

 

 




