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Erhvervserfaring: 
2019---2017 DSC Byg 

Byggerådgiver 
Selvstændig konsulent med fokus på bygherrerådgivning, projekt- og 
byggeledelse, sikkerhedskoordinering samt projekteringsledelse. 
 
Primære projekter 
• Melitek, ombygning af eksisterende laboratoriefaciliteter og 

administration delvist i drift under ombygningen. Projektleder for 
opgaven, herunder entrering af entrepriser, økonomistyring, 
byggeledelse under udførelsen, fagligt tilsyn, arbejdsmiljøkoordinering 
og  

• CC Brun entreprise/Chr. Hansen, byggeledelse i forbindelse med 
færdiggørelse af produktionsfaciliteter, herunder support til 
eksisterende organisation.  

• Melitek, udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg, samt etablering 
af procesventilation. Projektleder for opgaven, herunder 
prisforhandling, tilsyn under udførelsen, bruger afstemning i udførelsen.  

• CC Brun entreprise/HOFOR, byggeledelse i forbindelse med 
færdiggørelse af personalebygning og administration, herunder support 
til eksisterende organisation.  

 
 
2017---2015 Byggefirmaet Brdr. Pedersen 

Entrepriseleder/afdelingsleder 
Overordnet personaleansvar for timelønnet mandskab (16-30 mand), 
herunder mandskabsplanlægning/produktionsplanlægning, forhandling af 
løn, instruering/undervisning af mandskab, implementering af digital KS 
registrering, planlægning af efteruddannelsesforløb, tilbudsarbejde mv. 
 
Primære projekter 
• Køge Kyst, udviklingsprojekt i totalentreprise: Ansvarlig for 

pæleramning, jord, kloak og beton. 
• Næstved multiarena, totalentreprise: Færdiggørelse af råhusentreprise 

på ny sportshal.  
• Sophieskolen, nybyggeri af folkeskole: Færdiggørelse af råhusentreprise.  
• Diverse mindre opgaver i relation til jord, kloak og beton entrepriser: 

Ansvarlig fra tilbud til aflevering. 
  

Stamdata 
Navn:   Dennis Stentebjerg-Czuba 
Født:  3. marts 1980 
Adr.:  Thorsensvej 16,  
   4990 Sakskøbing 
Tlf.:  +45 23 30 52 56 
E mail:  dsc@dsc-con.dk 
Civil status: Gift, 3 børn 
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2015---2006 MT Højgaard 
Projektleder/Civilingeniør/Turnusingeniør 
Projekt og entrepriseledelse som byggestyring og egenproduktion både af 
renoveringer og af nybyggeri.  
 
Primære projekter 
• Niels Bohr Bygningen, nye forsknings og undervisningsbygninger for 

Københavns universitet: Overordnet projektleder for kompletterings 
entreprise. 

• Novo Nordisk Bagsværd, nyt hovedsæde: Overordnet projektledelses-
ansvar for auditoriumbygning samt kantiner og produktionskøkkener i 
de 2 nye hovedsædebygninger. 

• DONG Energy Gentofte, kantine- og køkkenudvidelse: Construction 
management, hovedansvarlig for tids- og procesplanlægning, 
byggemøder og en stor del af underentrepriserne, herunder udbud, 
kontrahering og økonomistyring. 

• DTU mødecenter, konstruktionsentreprise: Projektleder, deltagelse i 
byggemøder, tilbudsindhentning, entrering med underentreprenører, 
entreprisestyring og mandskabsstyring herunder lønforhandling. 

• Banebroer, Lejre og Viby S., brorenovering: 
Entrepriseleder/projektleder, egenproduktion samt styring af 
underentreprenører, økonomistyring, planlægning, kvalitetssikring og 
arbejdsmiljø. 

• Bagsværd hovedgade, renovering af svalegange: Hovedentreprise med 
egenproduktion, mandskabsstyring, styring af underentreprenører. 

• Lyneborggade 5-7 Amager, ungdomsboliger/Netto: Entrepriseledelse, 
både egenproduktion og styringsopgaver. 

• Alderstrøst, København N, boligrenovering: Kvalitetssikring og ansvar 
for arbejdsmiljø, desuden entrepriseledelse for beton, jord og 
ventilation. 

 
 
02/2008---08/2008 Cowi Tanzania 

Project engineer 
Projektering af konstruktioner og bygherrerådgivning.  
 
Primære projekter 
• Projektingeniør på Dar Village - shoppingcenter, biograf og 

kontorbyggeri: Projektering af stål og beton konstruktioner, deltagelse i 
byggemøder samt tilsyn. 

• Projektingeniør på TCAA, nyt hovedsæde for luftfartsmyndigheden i 
Tanzania, 5-etagers byggeri: Projektering af betonkonstruktioner, 
deltagelse i byggemøder samt tilsyn. 

• Tilsynsførende ingeniør på Hansa Tyre Bay, Zambia, ny hal til udskiftning 
af dæk på anlægsmaskiner i forbindelse med minedrift: Tilsyn med 
udførelsen samt bygherrerådgivning vedrørende økonomi på 
byggesagen. 

 
 
2001---2006 Seven Technologies 

Dokumentationsassistent og softwaretester 
 
Primære opgaver 
• Udarbejdelse af engelsk dokumentation for softwareprogram. 
• Udarbejdelse af undervisningsmateriale. 
• Hjemmesideredigering. 
• Oversættelsesopgaver fra dansk til engelsk. 
• Tests af softwareprogram. 



 
 
Uddannelse: Cand.polyt. Byg [Danmarks Tekniske Universitet]  2004—2006 

 
Speciale i forandringsledelse, skrevet i samarbejde med en større dansk 
rådgivningsvirksomhed.  
Havde bl.a. følgende fag: 
• Projektledelse 
• Risikoanalyse og beslutningsteori 
• Industrielle produktionskoncepter i byggeriet 
• Teknologi og arbejdsmiljø i byggesektoren 
• Læreanstalternes fælles projektleder- og innovationskursus 
• Specialkursus ved BYG.DTU (Coaching) 

 
Diplomingeniør (Byg) [Danmarks Tekniske Universitet] 2000---2004 
 
Havde bl.a. følgende fag: 

• Praktik som byggeleder 
 

Studentereksamen, HTX [CELF Nykøbing Falster] 1996---1999  
 
 
Kurser:   Ingeniørforeningen IDA    2015-2018 

Forskellige kurser vedr. planlægning. 
 
DBU/Business LF     2016-2017 
Vindermentalitet for ledere, et fælles koordineret kursus fra  
Business LF (erhvervsorganisation) og DBU, hvor fokus var  
hvordan erhvervsvirksomheder kan lære af sporten, herunder  
især den tilgang der er til træning og læring.  
• Forandringsledelse  
• Motivation  
• Feedback og evaluering  
• Filosofi og ledelse 
 
Interne kurser i MT Højgaard    2015-2006 
• MT Højgaard Academy 1-3, kursusmodulerne er MT Højgaards interne 

projektlederuddannelse, hvor Academy 3 i stort omfang anvender de 
samme dele af projektledelse som IPMA-certificeringen tager 
udgangspunkt i. 

• Vico Office – VDC/BIM program 
• Trimbyg 
• Partnering 
• Arbejdsmiljølederuddannelsen 
• Jura (herunder tilbudsloven) 
• MS Project 1 + 2 
• Forhandlingsteknik 
• Konflikthåndtering 
• Risikostyring, kontrahering og forretningsforståelse 
• Økonomistyring  

 
IT Kompetencer:  

• Superbruger i Office pakken, daglig bruger af Word og Excel 
• Erfaren bruger af MS Project 

• Planlægning og styring af byggeprojekter 
• Bygningsprojektering 
• Bygningsinstallationer 
• Bygningers renovering og ombygning 



 
 
Sprog: 

Dansk :  Modersmål. 
Engelsk: Beherskes i skrift og tale på højt niveau. 
Tysk:  Beherskes i skrift og tale på middelniveau. 
  

 
 
Fritidsinteresser:   

Jeg spiler håndbold på motionsplan i Sakskøbing-Slemminge 
håndboldklub. Jeg har været håndboldtræner i perioden 2003 - 2013 
for både senior- og ungdomshold i GVH-håndboldklub, hvilket har 
givet mig praktisk erfaring med undervisning og ledelse. Min erfaring 
som træner har givet mig en praktisk tilgang til en coachende 
undervisningsstil. Fra tid til anden får jeg løbet en tur. Den seneste 
interesse jeg har taget til mig er jagt, hvor jeg har mulighed for at nyde 
naturen kombineret med socialt samvær. 

 
 


