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Til rette vedkommende 
 
 

Civilingeniør med konstruktioner som speciale 

Jeg tillader mig hermed uopfordret at søge et job som bygningsingeniør hos Dem. Jeg har altid været 
fascineret af og interesseret mig for konstruktioner, store som små, komplicerede som simple. Min 
nysgerrighed til området har også bevirket, at jeg efter at have færdiggjort min uddannelse som 
diplomingeniør og en projektansættelse hos rådgivende ingeniørfirma Nieland A/S, søgte videre som 
civilingeniør på bygge- og anlægslinien ved Aalborg Universitet. 

Jeg er i øjeblikket i gang med at færdiggøre mit afgangsprojekt, som omhandler vindens virkning på 
Turning Torso Tower i Malmö. Jeg forventer at afslutte min uddannelse som civilingeniør med 
udgangen af juni 2006, og søger derfor nye interessante udfordringer. 

Med baggrund i mine uddannelser kan jeg påtage mig opgaver inden for: 
 

• Statik 
• Dynamik 
• FEM-beregninger 
• Naturlaster 
• Last og sikkerhedsteori 
• Aluminiumskonstruktioner 
• Stålkonstruktioner 
• Betonkonstruktioner 
• Trækonstruktioner 
• Fundering  

 
Jeg er en loyal person, som er nem at omgås. Jeg er pligtopfyldende, lærenem og ser kun udfordringer 
i nye opgaver, som jeg kaster mig ud i med stort initiativ og engagement. I mit daglige arbejde er jeg 
nytænkende, idérig, men bevarer stadig overblikket, også i stressede situationer. Jeg anser det at kunne 
samarbejde med andre som en vigtig faktor og som en grundsten i et godt projekt. Jeg ved, jeg har den 
arbejdsglæde, der skal til, og er parat til at tage det ansvar der kræves, for at begge parter får mest ud 
af samarbejdet. 

Jeg håber, at jeg med ovenstående kvalifikationer vil komme i betragtning til en stilling i Deres 
virksomhed. Ønsker De yderligere oplysninger, er De naturligvis velkommen til at kontakte mig på 
tlf. 86 10 75 01 / 23 62 81 57, pr. e-mail: post@andersdt.dk eller kigge forbi www.andersdt.dk

Jeg ser frem til at høre fra Dem. 
 

Med venlig hilsen 

Anders Dahl Thomsen 
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 9, 4. sal 
8000 Århus C 
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