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PROFESSIONEL PROFIL
Jeg er uddannet Bygningskonstruktør ved VIA University College i Aarhus. Jeg er bekendt med danske konstruktioner
og det danske bygningsreglement. Jeg er også bekendt med SBI's og retningslinjer for energi udregning af nybyg så vel
som renovering. Jeg har arbejdet meget med at analysere både eksisterende bygninger, og bygninger der kun er på
projektforslaget stadiet. Jeg er godt bekendt med krav i forhold til brand, fugt og lyd. Jeg er også dygtig inden for
tekniske installationer, såsom opvarmning, ventilation, el, VVS og spildevand. Jeg er i stand til at designe bygninger i
henhold til tegninger eller kundens ønsker. Jeg er uddannet til at anvende Revit, Ms Project, Be15, og jeg har under
min uddannelse været 6 måneder i praktik hos Bjarne Frost Design Office i Århus.

UDDANNELSE
Bygningskonstruktør

August 2013 — Januar 2017

Via University College
Bacheloruddannelse bestående af 7 semestre ved Via University College i Aarhus. Uddannelsen indeholder et
semester hvor man er i praktik, denne praktik tog jeg i Danmark. Under uddannelsen lærte jeg at planlægge,
organisere og overvåge byggeprojekter. Jeg arbejdede med kommunikation, planlægning, design og teknologi i alle
faser af byggeprojekter. Jeg fik kendskab til danske regler, konstruktioner og krav. Jeg har lært at bruge Revit, Microsoft
Project og BE 15. Jeg afsluttede uddannelsen som projekterende bygningskonstruktør.

Gymnasium

September 2010 — Maj 2013

Klaudyna Potocka High School Poznan
Min skoleprofil på gymnasiet er fokuserede på biologi og geografi og engelsk.

ERFARING
Puras

December 2017 — Maj 2018

Bygningskonstruktør
Jeg arbejdede primært inden for renovering af etageejendomme, samt udvidelse til erhverv. Jeg har beregnet u-værdier
for både eksisterende og nye konstruktioner. Derudover, har jeg analyseret bygningen efter brand og lyd. Jeg havde
også mulighed for at designe nye konstruktioner til eksisterende bygninger, samt renovere nogle af de gamle
konstruktioner for, at opfylde bygningsbestemmelser. Jeg forberedte facadetegninger med nyt forslag til renovering til
myndighederne. Derudover fik jeg mulighed for at måle bygningen for at få de nødvendige målinger, der ikke blev
uploadet på Aarhus Kommunes hjemmeside.

BjarneFrostDesignOffice

Januar 2016 — Juni 2016

Praktik
Jeg har været i praktik i 6 måneder for et dansk firma, BjarneFrostDesignOffice, der ligger i Århus. Jeg arbejdede
hovedsagelig på private projekter til enfamiliehuse. Mit job bestod hovedsagligt i at overføre en håndtegnet skitse til
Revit og konstruere bygningen således, at det var muligt at bygge den. Det betyder, at jeg hovedsageligt arbejdede på
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et skitse og plandesignniveau, men jeg arbejdede også på et projekt, på et senere stadier, hvor jeg forberedte
tegninger til entreprenører. Jeg arbejdede med forskellige mennesker, der delte deres viden med mig. Praktikopholdet
hjalp mig til at forfine mine færdigheder og viden, som jeg fik under min uddannelse, og som var vigtig i
bachelorprojektet i slutningen af mine studier. Jeg har under praktikken øget mit niveau i forhold til brugen af Revit og
min viden om danske konstruktioner.

Alliance +

Maj 2015 — December 2016

Rengøringsassistent

Burgers

April 2014 — Maj 2015

Kok

Hovedrent

April 2014 — Maj 2014

Rengøringsassistent

Ksiaze Jozef Hotel

Juni 2013 — August 2013

Tjener, bartender, Rengøringsassistent

JMK

December 2012 — Marts 2013

Rengøringsassistent

Privat

September 2011 — Juli 2013

Barnepige

PORTFOLIO
For at se mit fulde CV indeholdende mine projekter og får at opnå et bedre kendskab til mig, bedes du tjekke mit
porfolio, som du kan få adgang til her: http://jankowskajoanna.com/

SPROG
Polsk - modersmål
Engelsk - flydende I tale og skrift
Tysk-Basis
Dansk- Under læring ( modul 3)

FÆRDIGHEDER
Microsoft Office
Revit
Microsoft Project
Autocad
Autodesk Design Review
BE 15
Sigma
Analyse både eksisterende og nye bygninger
Beregning u-værdier
Planlægning og ledelse
Detaljer
Dansk Konstruktion
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Dansk Bygningsregulering
Design

YDERLIGERE INFORMATION
Kørekort kat. B
Førstehjælpskursus

PERSONLIGE PROFIL
Alle mine job har haft en indflydelse på min personlighed. Jeg har lært, hvor vigtigt det er at være punktlig, præcis og
hårdtarbejdende. Jeg er vant til at samarbejde med kollegaer og andre aktører, og jeg har ingen problemer med at
arbejde med andre og dele min viden. Jeg er venlig, ansvarlig og lydhør, men er samtidig ikke bange for at dele med
min mening med andre mennesker.
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