
Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afde-
ling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og 
går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virk-
somhedens brand og politik. Hun er meget interes-
seret i, hvad der rører sig i branchen og vil desuden 
gerne styrke sin ledelsesmæssige profil, hvorfor hun 
ofte deltager på kurser og forskellige arrangementer 
med fokus på bæredygtighed.

VIBEKE

AFDELINGSLEDEREN



Joakim er nyuddannet bygningskonstruktør med in-
teresse for digitalisering og 3D-modellering. Han er 
opsat på at sikre sig en fast position og rolle i firmaet, 
så han gør meget ud af at engagere sig i sine opgaver 
og vise gode resultater. Han holder sig opdateret gen-
nem hjemmesider og nyhedsbreve, og han vil gerne 
på kurser, så han kan blive dygtigere, men det kniber 
med at få tid til det.

JoAKIm

DEN UNGE mEDARBEJDER



Helen er projektchef hos en stor statslig bygherre. 
Hun skal tit træffe de afgørende beslutninger, og ny-
der sit ansvar, at blive udfordret og at se de endelige 
resultater, hun har været med til at skabe. Hun har 
fokus på emner som udbudsregler og totaløkonomi 
samt kommunikation og samarbejde, så hun kan få 
sine teams til at fungere. Hun har travlt i sin hverdag, 
så hun sender ofte sine medarbejder til faglige arran-
gementer og bliver opdateret gennem dem.

HELEN

DEN oFFENTLIGE BYGHERRE



Peter er direktør i en stor entreprenørvirksomhed, 
hvor han har ansvaret for den strategiske udvikling af 
virksomheden. Han interesserer sig for markedsud-
viklingen, økonomi og byggeproces. Peter har en travl 
hverdag med masser af møder og vigtige beslutnin-
ger. Ny viden skal derfor kunne erhverves nemt og 
hurtigt gennem nyhedsbreve og internettet - eller på 
debatmøder, hvor Peter gerne ytrer sig om branchens 
udvikling.

PETER

DEN TRAVLE DIREKTØR



Marianne har sin egen énmandstegnestue i Odense, 
hvor hun især tegner private boliger med fokus på 
funktionalitet, energi og materialer. Marianne bruger 
meget tid på at erhverve sig nye opgaver, og hun del-
tager gerne i kurser, konferencer o.l. for at holde sig 
opdateret om udviklingen i branchen. Arrangementer-
ne skal helst være gratis, i lokalområdet og ligge sidst 
på dagen. Ellers er hun en flittig bruger af internettet 
og er tilmeldt forskellige nyhedsbreve. Hun vil gerne 
involvere sig i lokale netværk.

mARIANNE

DEN SELVSTÆNDIGE



Lars er direktør i sin egen virksomhed med 30 ansat-
te, der leverer og installerer ventilationssystemer. Han 
har overtaget sin fars virksomhed, og han brænder 
for at sikre og udvikle den. Han er firmaets drivkraft 
og sørger både for at skaffe nye opgaver samt sikre, 
at hans ansatte er tilfredse og engagerede. Han vil 
gerne vide mere om bl.a. grøn teknologi og ledelse, 
så han abonnerer på forskellige fagmagasiner og ny-
hedsbreve. Derudover har han et stærkt netværk i lo-
kalområdet, som han deler erfaring og ny viden med.

LARS

EJER AF  
LEVERANDØRVIRKSomHED



Anders er kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Han synes, det er spændende og udfordrende at 
være med til at få politiske visioner til at slå igennem i 
branchen – for tiden er det produktivitet, digitalisering 
og innovation, der står øverst på dagsordnen, men 
det er mere det politiske aspekt end selve emnerne, 
der interesserer Anders. Han er ambitiøs og vil en dag 
gerne være direktør for en styrelse. Han holder sig 
opdateret om aktuelle emner via nettet, forskellige 
institutioner og organisationer, og sender ofte sine 
medarbejder til arrangementer og får viden om nye 
tiltag igennem dem.

ANDERS

EmBEDSmANDEN



Torben er sjakbajs og tillidsmand i et mellemstort VVS 
firma. Han bruger det meste af sin dag på byggeplad-
sen, hvor han planlægger arbejdet, bestiller materialer 
og hjælper til med udførelsen. Han er engageret og 
grundig og går op i at sikre et godt samarbejde på 
pladsen. Han udveksler erfaring og viden om nye løs-
ninger og værktøj med kollegerne, men han har ofte 
svært ved at finde viden, der kan hjælpe ham med et 
konkret problem.

ToRBEN

SJAKBAJSEN



Thomas arbejder med proces- og projektstyring af 
byggesager og er optaget af facilities management. 
Han er ambitiøs og stræbsom og elsker at se sin ind-
sats munde ud i gode resultater. Han ønsker at blive 
udfordret både personligt og fagligt, deltager ofte i 
workshops, seminarer og konferencer og vil gerne 
holde sig ajour for at kunne fremstå kompetent og 
udviklingsorienteret. Han er diskussionslysten og en-
gagerer sig ofte i kvalificerede debatter, der kan ud-
vikle branchen. 

THomAS

BYGHERRERÅDGIVEREN



Henrik er en erfaren projektleder i et stort ingeniør-
firma, hvor han har ansvaret for projekternes budget, 
tidsplan og kvalitet. Han vil helst arbejde med de store 
projekter, der har nye spændende løsninger, og hvor 
mange mennesker er involveret. Han har tidligere væ-
ret på flere kurser og seminarer, men nu har han ikke 
tid til det. Ny viden får han gennem yngre kolleger, 
nyhedsbreve og samarbejdspartnere, og han deltager 
af og til i debatmøder om branchens udvikling.

HENRIK

PRoJEKTLEDEREN




