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Erhvervsakademiet Lillebælt – Bygningskonstruktør

Odense Tekniske Skole – Tømrer

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse  

Folkeskole, til og med 10. klasse

Amstrup & Baggesen A/S
Bygge/projektleder

JN Construction
Bygge/projektleder

Hans Jørgensen og søn
Entrepriseleder

KPC A/S
Praktik 20 uger

Fima-Byg og Byggefirmaet Søren Kjeldsen (Studiejob)
Diverse interim byggeopgaver

Hans Jørgensen og søn, Odense
Tømrersvend

Ole Larsen og sønner, Odense
Tømrer lærling

uddannelse

 45 53 78 48 08  

Nedergade 33, 3. 5000 Odense C
  

fj@safe-con.eu  

Frederik Jansen
Født: 02. December 1987  
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Renovering af Netto-butik, Rødøvre, Amstrup & Baggesen, Byggeleder.
I forbindelse renovering af denne Netto-butik, for Salling Group, udførte jeg byggeledelse og varetog 
hverv som sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 6,5 mio.

Kloakering, fundering, terrændæk, porebetonmontage samt spærmontage på 42 rækkehuse i 
Tommerup ved Amstrup & Baggesen, byggeleder
I forbindelse med opførslen af 42 rækkehuse, for Tommerup Andelsboligforening, udførte jeg 
byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator og arbejdsmiljøkoordinator. Entreprise-
sum: 45 mio.

Opførsel af P-kælder på Munkebjergvænget i Odense ved Safe-Con som projektleder.
I forbindelse med opførsel af underjordisk P-kælder på Munkebjerg Park i Odense for Barfoed Group 
P/S, har jeg udført projektledelse, byggeledelse, herunder også økonomi og risiko-styring, 
kvalitetssikring og varetaget hverv som sikkerhedskoordinator samt arbejdsmiljøkoordinator. Der 
bygges for under 50 mio.

Opførsel af Lidl dagligvarebutik på Munkebjergvænget i Odense ved Safe-Con som 
projektleder.
For Barfoed Group P/S opføres dagligvarebutik på Munkebjerg Park med Lidl som profillejer. På 
denne byggesag har jeg udført projektledelse, byggeledelse, herunder også økonomi og risiko-styr-
ing, kvalitetssikring og varetaget hverv som sikkerhedskoordinator samt arbejdsmiljøkoordinator. Der 
bygges for under 50 mio.

Opførsel af 28 lejligheder Ejbyvænget Odense ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
For Vindning gruppen udførte jeg byggeledelse, og varetog hverv som sikkerhedskoordinator og 
arbejdsmiljøkoordinator i forbindelse med opførslen af 28 lejligheder. Entreprisesum: 42 mio.

Opførsel af 16 lejligheder Cederfeldsgade Aarup ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
Ved opførslen af 16 lejligheder for Tommerup Andelsboligforening udførte jeg byggeledelse og 
varetog hverv som arbejdsmiljøkoordinator og sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 19 mio.

Renovering af Netto butik Christiansfeld Amstrup & Baggesen byggeleder.
I forbindelse med denne renovering/ombygning af Netto-butik i Christiansfeld for Salling Group 
udførte jeg byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 7 mio.

Opførsel af ny Netto butik Skibby ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
Jeg udførte byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator i forbindelse med opførslen af 
ny Netto-butik i Skibby. Entreprisesum: 15 mio.

Opførsel af Beierholms nye kontordomicil Kolding ved JN Constrcution, byggeleder
Jeg stod for byggeledelse og sikkerhedskoordinering ved opførslen af Beierholms nye domicil. 
Entreprisesum: 50 mio.

Opførsel af Vetaphones nye kontordomicil Kolding ved JN Construction, byggeleder
Mine opgaver bestod af byggeledelse og sikkerhedskoordinering ved opførslen af Vetaphones nye 
domicil. Entreprisesum:  mio.

Opførsel af 42 lejligheder fundament og element montage Lindehaven Taastrup ved JN 
Construction byggeleder.
For bygherren Lindehaven etape 4 ApS var jeg ansvarlig for byggeledelse i forbindelse med fundering 
og elementmontage. Entreprisesum: 50 mio.

Opførsel af TDC Erhvervscenter nyt kontor domicil Stærmosegårdsvej Odense ved Hans 
Jørgensen & søn entrepriseleder.
I forbindelse med opførsel af nyt TDC Erhvervscenter på Stærmøsegårdsvej udførte jeg 
entrepriseledelse og sikkerhedskoordinering. Entreprisesum: 20 mio.
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Renovering af 10 lejligheder Vestergade Odense ved Hans Jørgensen & søn entrepriseleder.
Ved renovering af Cityhusets 10 lejligheder i Vestergade i Odense sørgede jeg for entrepriseledelse. 
Entreprisesum: 9 mio.

Renovering af 16 lejligheder Pogestræde Odense ved Hans Jørgensen & søn entrepriseleder.
I forbindelse med  renovering af Cityhusets 16 lejligheder i Pogestræde i Odense sørgede jeg for 
entrepriseledelse. Entreprisesum: 15 mio.

Opførsel af 88 ungdomsboliger Odense havn som praktikant ved KPC.
Jeg var i praktik under konstruktøruddannelsen hos KPC. Jeg deltog i opførslen af 88 ungdomsbolig-
er på Odense Havn for Kristian Dahls Boligforening Entreprisesum: 135 mio.

IT-kompetencer
Microsoft Office-pakken
MS PROJECT
GANTT Projektstyring
SIGMA

Primær arbejdsopgaver i det daglige.
Det overordnede overblik på mine byggepladser, samt:
– Økonomi. Byggestyring og kontraktmæssige forhold.
– Tidsplaner: Udbudstidsplan, hovedtidsplan, detailtidsplan.
– Møder: Byggemøder, sikkerhedsmøder, projekteringsmøder, og bygherremøder.
– Koordinering af underentreprenører. – Div. referater af ovenstående punkter.

I mit nuværende virke har jeg en selvstændig hverdag, hvor fleksibiliteten er vigtig for mig. Mine 
opgaver er meget alsidige. Jeg trives med det overordnede ansvar, og sætter en ære i, at aflevere 
byggeprojekterne til bygherrens store tilfredshed.
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KVALIFIKATIONER

Mundtligt: Ja
Skriftligt:  Ja

Mundtligt: Ja
Skriftligt: Ja

SPROG

Renovering af Netto-butik, Rødøvre, Amstrup & Baggesen, Byggeleder.
I forbindelse renovering af denne Netto-butik, for Salling Group, udførte jeg byggeledelse og varetog 
hverv som sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 6,5 mio.

Kloakering, fundering, terrændæk, porebetonmontage samt spærmontage på 42 rækkehuse i 
Tommerup ved Amstrup & Baggesen, byggeleder
I forbindelse med opførslen af 42 rækkehuse, for Tommerup Andelsboligforening, udførte jeg 
byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator og arbejdsmiljøkoordinator. Entreprise-
sum: 45 mio.

Opførsel af P-kælder på Munkebjergvænget i Odense ved Safe-Con som projektleder.
I forbindelse med opførsel af underjordisk P-kælder på Munkebjerg Park i Odense for Barfoed Group 
P/S, har jeg udført projektledelse, byggeledelse, herunder også økonomi og risiko-styring, 
kvalitetssikring og varetaget hverv som sikkerhedskoordinator samt arbejdsmiljøkoordinator. Der 
bygges for under 50 mio.

Opførsel af Lidl dagligvarebutik på Munkebjergvænget i Odense ved Safe-Con som 
projektleder.
For Barfoed Group P/S opføres dagligvarebutik på Munkebjerg Park med Lidl som profillejer. På 
denne byggesag har jeg udført projektledelse, byggeledelse, herunder også økonomi og risiko-styr-
ing, kvalitetssikring og varetaget hverv som sikkerhedskoordinator samt arbejdsmiljøkoordinator. Der 
bygges for under 50 mio.

Opførsel af 28 lejligheder Ejbyvænget Odense ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
For Vindning gruppen udførte jeg byggeledelse, og varetog hverv som sikkerhedskoordinator og 
arbejdsmiljøkoordinator i forbindelse med opførslen af 28 lejligheder. Entreprisesum: 42 mio.

Opførsel af 16 lejligheder Cederfeldsgade Aarup ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
Ved opførslen af 16 lejligheder for Tommerup Andelsboligforening udførte jeg byggeledelse og 
varetog hverv som arbejdsmiljøkoordinator og sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 19 mio.

Renovering af Netto butik Christiansfeld Amstrup & Baggesen byggeleder.
I forbindelse med denne renovering/ombygning af Netto-butik i Christiansfeld for Salling Group 
udførte jeg byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator. Entreprisesum: 7 mio.

Opførsel af ny Netto butik Skibby ved Amstrup & Baggesen byggeleder.
Jeg udførte byggeledelse og varetog hverv som sikkerhedskoordinator i forbindelse med opførslen af 
ny Netto-butik i Skibby. Entreprisesum: 15 mio.

Opførsel af Beierholms nye kontordomicil Kolding ved JN Constrcution, byggeleder
Jeg stod for byggeledelse og sikkerhedskoordinering ved opførslen af Beierholms nye domicil. 
Entreprisesum: 50 mio.

Opførsel af Vetaphones nye kontordomicil Kolding ved JN Construction, byggeleder
Mine opgaver bestod af byggeledelse og sikkerhedskoordinering ved opførslen af Vetaphones nye 
domicil. Entreprisesum:  mio.

Opførsel af 42 lejligheder fundament og element montage Lindehaven Taastrup ved JN 
Construction byggeleder.
For bygherren Lindehaven etape 4 ApS var jeg ansvarlig for byggeledelse i forbindelse med fundering 
og elementmontage. Entreprisesum: 50 mio.

Opførsel af TDC Erhvervscenter nyt kontor domicil Stærmosegårdsvej Odense ved Hans 
Jørgensen & søn entrepriseleder.
I forbindelse med opførsel af nyt TDC Erhvervscenter på Stærmøsegårdsvej udførte jeg 
entrepriseledelse og sikkerhedskoordinering. Entreprisesum: 20 mio.


