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Personlige data

Mit navn er Bjarne Hellmann, og jeg etablerede mit firma, Bjarne Hellmann
Rådgivning, i 2010, og har siden arbejdet som selvstændig konsulent og rådgiver

Særlige kvalifikationer

Jeg har lang erfaring som rådgiver og konsulent, er rolig, velafbalanceret og
stabil, og taber ikke overblikket i pressede situationer. God til samarbejde og
lægger vægt på at løse opgaven i et godt teamwork med kunden. Jeg arbejder målrettet, effektivt og engageret, er interesseret i kundens forhold, er
kreativ og bidrager gerne til udvikling af kundens arbejdsrutiner, og har løst
opgaver for både offentlige og private organisationer og firmaer, herunder
Københavns Ejendomme, Region Hovedstaden og Københavns Universitet
Mine kernekompetencer er
 Udbudsrådgivning og assistance til offentlige og private organisationer i
forbindelse med udbud af varer, tjenesteydelser eller entrepriser i henholdt til EUs direktiver eller danske regler

Uddannelse



Udvikling, implementering og opfølgning af kvalitetsledelsessystemer,
herunder udarbejdelse og implementering af manualer og gennemførelse
af audits



Bygherrerådgivning og projektledelse, baseret på PRINCE2 principper

Eksamineret auditor, DIEU, 1994
HD, Finansiering og kreditvæsen, HHK, 1987
Civilingeniør, DTH, 1976
Teknikumingeniør (B), 1971
Udlært tømrer, 1967

Kurser

EU Udbudsret, Københavns Universitet, Åbent Universitet, januar 2014
PRINCE2 Foundation, eksamineret projektleder, maj 2013
Akkreditering, valgfrit modul, Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, Syddansk Universitet, juni 2011
Kvalitets- og indikatormonitorering, modul 2, Master i Kvalitet og
Ledelse i Social- og Sundhedssektoren, Syddansk Universitet, januar
2011
LEAN-ledelse i praksis, bestået enkeltfag på lederuddannelse, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, København Nord, Lyngby, juni 2010
Lean i administration og service, FlexInfoNet, september 2009
Auditorkursus – kvalitetsledelse og audit baseret på kvalitetsstandarder, DS
Certificering, 2008
Byggesagsbehandling – grundlæggende (modul 1), Center for Offentlig Kompetenceudvikling, 2008
Fra intern audit til forretningsudvikling, DS Certificering, 2008
Risikostyring i byggesektoren, Teknologisk Institut, 2004
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Logical Framework Approach, Danida, 2000
Total Quality Management i administration og ledelse (TQM), DIEU, 1996

Ansættelser

2010
2006
1993
1991
1990
1988
1984
1979
1976

Sprog

Engelsk på forhandlingsniveau, noget svensk og tysk, lidt fransk

Udlandserfaring

Bhutan, Dubai, Angola, Western Samoa og Saudi Arabien

Den røde tråd

På tværs af tid, sted og arbejdsopgaver er der en række elementer, der går
som en rød tråd gennem min uddannelse og karriere, og det er

Erhvervserfaring

Bjarne Hellmann Rådgivning, egen virksomhed
Leif Hansen Engineering A/S
Bascon A/S Arkitekt- og ingeniørfirma A/S
Johs. Jørgensen as, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I
Rådgivende Ingeniører Jens-Peter Madsen ApS
Crone & Koch Rådgivende Ingeniørfirma A/S
OC Rådgivende Ingeniører A/S
Frigo Consult, Consulting Engineers and Planners
Højgaard & Schultz A/S



et naturligt talent for struktur, effektivitet og målrettethed, som jeg har
fået erfaring for kendetegner min måde at arbejde og agere på



lyst til at påtage mig ny udfordringer, og det at kunne arbejde under forskellige forhold, såvel geografiske som organisatoriske



læringskompetence, det vil sige lyst og evne til at tilegne mig ny viden og
nye færdigheder, både på det faglige og det personlige plan



relationskompetence, det vil sige lyst og evne til at anvende og aflevere
min viden og kunnen til andre, og evnen til at skabe gode relationer

Bjarne Hellmann Rådgivning, 2010 2014- 2015
Københavns Universitet, Campus Service, rådgivning og assistance i forbindelse med projektledelse af energispare- og vedligeholdelsesprojekter, samt
medvirken ved udvikling af KU Campus Service Kvalitetshåndbog
Medlem af arbejdsgruppen "Samarbejde, Kommunikation og beboere" nedsat
af Værdibyg til optimering af renoveringsarbejder
2012- 2013
Københavns Universitet, Campus Service, rådgivning og assistance i forbindelse med projektledelse af energispareprojekter
Esbjerg Kunstmuseum, assistance vedrørende afklaring af udbudsregler
Københavns Ejendomme, rådgivning i forbindelse med udbud af rådgivning
vedrørende energioptimering samt udbud af rammeaftaler
Region Hovedstaden, Koncern Byggestyring, udvikling af paradigmer for
styringsdokumenter
2011-2012
Oktober 2011- april 2012 fuldtidskonsulent for Region Hovedstaden, Koncern
Byggestyring, ved udarbejdelse af paradigmer for styringsdokumenter, specielt Paradigme for Styringsmanual, til overordnet styring af regionens kvalitetsfond hospitalsprojekter
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Medlem af netværket Hospitalsbyggeriets design og værdi, CBS
Medlem af arbejdsgruppen ”Effektiv prækvalifikation” nedsat af Værdibyg til
optimering af prækvalifikationsprocessen
Ai-gruppen, assistance til vedrørende prækvalifikation til SKI-aftaler

2010
Boligkontoret Danmark, udbud af totalrådgivning efter EU's Udbudsdirektiv
med 26 ansøgninger om prækvalifikation
Boligselskabet Birkebo, udbud efter annoncering af boligforretningsforret
ningførerfunktionen
EU udbud af snerydning og glatførebekæmpelse for Københavns Ejendomme
Erhvervsskolerne i Hillerød, undervisning i procesgranskning og kvalitetssikring
Leif Hansen Engineering A/S (nu Orbicon A/S) 2006 - 2009
Kvalitetschef, med ansvar for udvikling, implementering og drift af kvalitetsstyringssystem baseret på DS/EN ISO 9001
Investorrådgivning og Project Monitor i forbindelse med frigivelse af banklån
til byggeprojekter
EU udbud af rådgivning vedrørende bygningssyn og tjenesteydelser vedrørende vintervedligehold, begge for Københavns Ejendomme
Byggesagsbehandling for Gribskov Kommune
Bascon A/S Arkitekt - og ingeniørfirma A/S, København, 1993- 2006
Bygherrerådgivning som udstationeret projektleder ved A/S Øresundsforbindelsens Projekt Amager med ansvar for følgende opgaver:
 Projektadministration, kvalitetsstyring og miljøledelse
 Styring af rådgivningsaktiviteter og entrepriser
 Deltagelse i udvikling og implementering af A/S Øresunds kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem (ISO 9001 og BS7750 certificeret)
 Auditering af rådgivere, entreprenører og leverandører samt internt i
A/S Øresund
Konsulent for Udenrigsministeriet, Danida i forbindelse med EU udbud af rådgivningsydelser og leverancer
Udstationering for Danida som bygherrerådgiver i forbindelse med færdiggørelse af et 40 sengs hospitalsbyggeri i Paro, Bhutan
Rådgivning for Københavns Energi i forbindelse med udarbejdelse af standarder for udbudsmateriale og kontrakter
Konsulent og projektleder for Erhvervs- og Boligstyrelsen ved udarbejdelse af
kvalitetskrav til private støttede ungdomsboliger
Rådgiver i forbindelse med etablering af kvalitetsstyrings dokumentation i
henhold til DS/EN ISO 9001:2000 for private firmaer og organisationer
Projektledelse og bygherrerådgivning for

Gentofte Kommune ved udvidelsen af Kildeskovshallen med nyt 50
m bassin samt børnebassin

Danske Bank ved etablering af Service Center i bankens ejendom i
Lersø Parkalle

ATP Ejendomme A/S i forbindelse med opførelse af nyt kontorhus i
Hillerød
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Johs. Jørgensen as, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I,
Udvikling af kvalitetsstyringssystemer i Carl Bro Gruppens firmaer.
Tilknyttet DSB Ejendomme som konsulent, og senere projektledelsesgruppen ved Projektorganisation DSB/VD Øresund Landanlæg som konsulent
i kvalitetsstyring
Rådgivende Ingeniører Jens-Peter Madsen ApS, Stenløse
Afdelingsleder i konstruktionsafdelingen. Projektleder på renoveringsprojektet
"Chineese Village", Leningrad, USSR
Crone & Koch Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Ordrup
Projektleder for alle aktiviteter i forbindelse med planlægning, projektering
og tilsyn af Abu Dhabi General Post Office i De Forenede Arabiske Emirater
med Sir Alexander Gibb & Partners som underrådgivere. Varetog endvidere
Crone & Koch's interne kvalitetsfunktion
OC Rådgivende Ingeniører A/S, Birkerød
Gruppeleder med primære arbejdsopgaver som organisationsudvikling og udvikling og implementering af kvalitetsstyringssystemer hos klienter såvel i
den private som i den offentlige sektor, fortrinsvis på energi- og byggeområdet
Frigo Consult, Consulting Engineers and Planners, København
Udstationeret i 1983-84 som Resident Engineer (Project Controller) ved renovering af tre kølehuse i Luanda, Porto Amboim og Baia Farta i Angola, finansieret af Danida
Udstationeret på Western Samoa 1980–81 som projektleder og Resident Engineer ved opførelsen af Apia Cold Store for UNDP (United Nations Development Programme)
1979–80 udstationeret som Resident Engineer på et 10.000 tons kølehusbyggeri i Riyadh, Saudi Arabien
Højgaard & Schultz A/S, Charlottenlund
Projektering af og tilsyn med bærende konstruktioner til industribygninger,
hoteller, institutioner og kontorbygninger i ind- og udland.

F. J. Thorsell, Rungsted Kyst
Projektering af bærende konstruktioner og afløbssystemer, primært til enfamilies- og rækkehuse
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