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Navn Navnesen 
 
 

Civilingeniør i kemi og bioteknologi 
 

 

Procesingeniør med vandrensningserfaring 
 
Som initiativrig og udviklingsorienteret procesingeniør har jeg fokus på optimering af processer. Jeg 

kan bidrage til Krüger med mine evner indenfor styring og procesdesign samt kemiske- og 

bioteknologiske spildevandsprocesser. Derudover har jeg god erfaring med simulering af fysiske 

systemer samt procesoptimering og programmering som I kan få gavn af til videreudvikling af jeres 

STAR Utility Solutions styresystem. Jeg er derfor sikker på, at jeg med min strukturerede tilgang til 

projekter kan være med til at sikre at Krüger leverer de bedste løsninger indenfor vandrensning. 

 
 

Nøglekompetencer 
 

o Erfaring med kemiske og 

biologiske processer brugt ved 

spildevandsrensning 

o Procesdesign 

- Styring og regulering 

- P&ID 

- Enhedsoperationer 

 

o Gode kommunikationsevner 

overfor både teknikere og ikke-

teknikere 

o Programmering 

- MatLab 

- VBA 

- Simulering af fluid flows i både 

Matlab og Comsol 

 
Relevant erfaring 

 
2016-2016 DermaPharm, Randers, Kemiingeniør (tidsbegrænset stilling)  

Arbejdsopgave: 

Programmering i Excel VBA mhp at automatisere deres ansøgningsproces til 

forskellige certificeringer, som f.eks. Svanemærket.  

Kompetencer:  
o Excel VBA  
o Kommunikation 

 

2011–2014 Kemi og bioteknologisk udvalg, bestyrelsesmedlem, IDA, Aarhus.(frivilligt) 
 

Udvalget blev dannet for at skabe muligheder for medlemmerne til at holde sig 

informeret og diskutere udviklingen indenfor kemi og bioteknologi. 

Kompetencer: 

o Mødeplanlægning  
o Idéudvikling 
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Uddannelse 
 
2013–2016 Kandidatgrad: Civilingeniør i kemi og bioteknologi, Aarhus Universitet  

Speciale:  

Minimisation of water cut in oil production by regulating Inflow Control Devices to 

minimise Lorenz coefficients using both full reservoir simulations and a flow 

diagnostic approach. (Karakter: 12)  
Kompetencer  
o Processtyring 
o Simulering af fysiske modeller i Matlab 
o Fremlæggelse af teknisk komplicerede emner til folk med forskellig niveauer af 

teknisk forståelse 
 

2014-2014 Semester i udlandet under kandidat, University of Leeds, England. 
 

Kompetencer:  
o Håndtering af flere opgaver da jeg skulle planlægge et studieophold ved siden af 

almindeligt studie 
o Forbedrede netværkskunskaber 
o Videreudvikling af mine engelskkundskaber 

  
2010–2013 Bachelorgrad: Kemi og teknologi, Aarhus Universitet. 
 

Bachelorprojekt:  
Hydrothermal flow synthesis of Titania (Karakter: 10)  
Kompetencer:  

o Processtyring  
o Dataanalyse 
o Tekniske færdigheder ved konstruktion og videreudvikling af dråbereaktor 

  
2006–2009 Gymnasium, STX, Tornbjerg Gymnasium, Odense. 
 

Studieretning: Matematik A, Kemi A and fysik B 
 

Erfaring 
   
2010–2015 Rengøringsassisent, Kollegiekontoret, Aarhus. 
 

Rengøring af fællesarealerne på mit kollegium.  

Kompetencer: 

o Tidsstyring 
  

2009+2010 Restaurantmedarbejder, IKEA, Odense. 
 

Kompetencer:  
o Arbejde i højt tempo 
o Kundekontakt 

  
2010-2010 Pick and Pack, Evodia, Warriewood, New South Wales, Australien. 
 

Pakning af skønhedsprodukter i gaveæsker og se ud tilutikkerne.  

Kompetencer:  
o Engelsk kundskaber 
o Kulturforståelse 

 

2006–2009 Svømmetræner, FREM Svømmeklub, Odense. 
 

Undervisning af børn mellem 4 og 12 år 

Kompetencer:  
o Undervisning 
o Planlægning af undervisningsforløb 
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IT   

  

Superbruger LATEX, Microsoft Office inklusiv VBA, MatLab 

Bruger Simulink 

  Basal   Aspen Plus 

 
Sprog 

 

Modersmål Dansk  

Flydende Engelsk Bruges som fag/teknisk sprog 

Basal Tysk Basale ord og vendninger 
 

Personlige interesser 
 
Jeg har altid elsket historier i alle formater om det så er bøger, film eller teater eller noget 

fjerde. Jeg er især glad for historier med et lidt overnaturligt element i sig. Derudover 

sætter jeg pris på at være udenfor hver dag, nogle gange er det en tur på cyklen eller 

rulleskøjterne, andre gange er det bare en lille aftengåtur. Min familie og venner betyder 

også rigtigt meget og når vi er sammen, er god mad næsten altid i højsædet.
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