CURRICULIM VITAE
Lone Christensen
St. Kongensgade x
1264 København K
Tlf.: xx xx xx xx
E-mail: lc@xxxxmail.com
Født: 1973
Gift med Thomas
Børn: Mattias på 5 og Sofie på 8 år
Faglig profil:
Jeg har en bred arkitekterfaring inden for byplanlægningsområdet, hvor jeg også har arbejdet med
borgerinddragelse og forhandling. Jeg har indsigt og forståelse for et projekts forskellige faser og
har i de seneste år tilegnet mig erfaring med projekt- og økonomistyring. Endelig har jeg erfaring
med mundtlig formidling, grafisk præsentation og besidder stærke IT-kompetencer.
Personlige kompetencer:
Som person er jeg ekstrovert og god til at skabe faglige og sociale netværk. Jeg trives i en varieret
hverdag med forskelligartede opgaver. Jeg er tillidsvækkende og en god `lytter,´ som forstår at
læse andres behov. Jeg er en typisk igangsætter, som nyder at sætte mit fag i spil i forskellige
sammenhænge og kommunikere på forskellige niveauer.

UDVALGTE BYPLANOPGAVER AF SÆRLIG RELEVANS FOR JOBBET I XX KOMMUNE
Boligbyggerier og renoveringsopgaver
Istandsættelse af 2 højhuse + gårdrenovering, xx byggeri (socialt boligbyggeri), projekterende
Arkitekt
Xx by
Strategi for revitalisering af gågadeområde, herunder analyseforslag og grafisk
informationsmateriale, sagsmedarbejder
Xx by
Uformning af stadionplads, stationsbygning og busterminal samt materiale til lokalplan,
Arbejdet omfattede bl.a brugeranalyser, adgangsforhold, parkeringsomåde samt udarbejdelse af
lokalplan for det samlede område
sagsmedarbejder
Nye S-togsstationer xx og xx.
Arbejdet omfattede bl.a. byrumsanalyser, adgangsforhold, opholdsområder og belysning,
sagsarkitekt
Ved alle projekter har jeg samarbejdet med kommuner, offentlige myndigheder og brugere. Der
udover har jeg være budgetmedansvarlig og indgået i forhandlingsmøder.
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Erhvervserfaring /ansættelser
2005- 2008, XX tegnestue
2008XX tegnestue

Uddannelse:
2004, Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, byplanafdelingen
1999, Krabbesholm Højskole
1998, Student fra Sorø Akademie
1996, Udvekslingsstudent i Frankrig, Tours, Lycée Marmoutier

Relevante kurser og efteruddannelse
Projektledelse og sagsstyring, AA
BIM-pilotkursus, Arkitektskolen Aarhus
Forhandling, Åben uddannelse ved CBS, Copenhagen Business School
Kursus i InDesign, Åben uddannelse ved Den Grafiske Højskole

IT-kompetencer:
Office pakken, Photoshop, InDesign, AutoCad / ArchiCad, BiM

Netværk og fagligt arbejde
Medlem af repræsentantskabet i Arkitektforbundet
Bestyrelsesformand i min søns børnehave
Medlem af bestyrelsen i vores andelsboligforening

Fritidsinteresser
Inspirationsrejser til Europas hovedsteder, yoga og løb, bygherre på vores sommerhus i Gilleleje,
familieliv og cafébesøg med venner og veninder.
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