
 

 

 
Christian Bacher Hjorth, civilingeniør  
afdelingsleder, underviser, projekt- og 
innovationskonsulent  

Curriculum Vitae 
 
Christian er udadvendt og energisk, arbejder godt i 
teams og har erfaring med Excel og projektledelse. 
Desuden har Christian god erfaring med at facilitere og 
gennemføre workshops. Kan implementere IT-systemer i 
mellemstore og små virksomheder. 

 

Uddannelse 
      2015 - 2017                 AAU, Civilingeniør projektledelse 

2008 -   2012  DTU, Civilingeniørstuderende i byggeteknologi 
2008 - 2017                 VibehusKursusCenter, underviser og erhvervskonsulent  
2005 - 2008 DTU, Bacheloringeniør i byggeteknologi 
2001 - 2004 Østre Borgerdyd Gymnasium, matematisk student 

Kurser 
 
Brandteknik: 
- Branddynamik 
- Brandsikkerhed i bygninger 

 
Projektledelse: 
- Projektledelse i byggeriet 
- Planlægning og ledelse af byggeri 

 
Statik & mekanik: 
- Konstruktioners dynamik: teori og 

analyse 
- Konstruktionsanalyse af bygninger 
- Matematiske metoder i 

konstruktionsmekanik (introduktion til 
FEM) 

- Strømningsmekanik 1 
- Skiver, plader og skaller 
- Rammekonstruktioner 
- Bygningsmekanik 
- Byggeteknik 
-  
Materialeorienterede kurser: 
- Betonkonstruktioner 
- Betonteknologi 
- Træ- og stål konstruktioner 

- Videregående stålkonstruktioner 
- Geoteknik, grundkursus 
- Bygningsmaterialer 

 
     Tegning: 

- CAD i byggesektoren 1 
 

Projekter: 
- Videregående bygningsprojektering 
- Fagprojekt 
- Ingeniørarbejde 

 
     Naturvidenskab: 

- Mat 1 
- Mat 2 
- Fysik 1 
- Grundlæggende Kemi 

      Diverse: 
- Bygningsenergi 
- Bygningsakustik 
- Teknologi og arbejdsmiljø i 

byggesektoren 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Specialkurser og virksomhedskontakt 
 
Som specialkursus ved Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse udarbejdede jeg rapporten 
"Undersøgelse af forskningsresultater indenfor projektledelse". Jeg er blevet tilbudt og 
arbejder på at skrive en forskningsartikel ud fra denne rapport. 

 
I forbindelse med projektarbejde på DTU har jeg interviewet følgende virksomheder i forbindelse 
med kortlægning af deres tilgang til projektledelse og uddannelse af deres projektledere: 
 

- COWI 
- Phil & Søn 
- IBM 

- FLSmidth 
- IDA 

 
Ansættelser 
2017 -   Afdelingsleder innovation og projektledelse, VibehusKursusCenter  
  
2008 -   Projektansat underviser, projekt - og innovationskonsulent i AndersHjorthConsult 
 
2008-    Facilitator ved Robotlab 
 
Robotlab faciliterer workshops for større danske virksomheder, hovedsageligt med henblik på 
innovation, kommunikation og samarbejde. Til workshoppen anvendes blandt andet Hermann 
Brains teori 'The Whole Brain Model'. 
 
Facilitator for workshops i innovation, kommunikation og samarbejde. Ydermere har jeg været 
instruktør for workshopdeltagerne under afviklingen af disse workshops. 

 
2007 - 2008 Arbejdet med opstart og iværksættelse af RobotLab ApS og har i denne 

forbindelse udarbejdet en forretningsplan for virksomhedens drift og 
udviklingsstrategi 

 
I mit arbejde har jeg blandt andet været Instruktør for Workshops i Danmark hos blandt andet: 
 

- TDC 
- DTU 
- LEGO 
- HC Handelscenter 
- Nationalbanken 

- PØ Data 
- Vestas 
- Sundhed.dk 
- Det danske forsvar 

 
 
Herudover har jeg været instruktør for workshops i udlandet hos: 
 

- Universitetet KAUST i Saudi Arabien: King Abdullah University of Science and Technology 
- South Carolina, USA 
 

Arbejdet ved Herlev Teater: 
 

- Logistikmedarbejder 



 

 

- Arbejdet med møblering, lyssætning og tilrettelæggelse af teateriscenesættelsen til 
forestillinger 

- Har blandt andet arbejdet med klargøring til forestillinger for det kongelige teater 
 
Sprog og programmer: 
Jeg taler og skriver dansk og engelsk flydende og har desuden modtaget tysk- og 
franskundervisning på basisniveau. 
 
Har kendskab til følgende programmer: 

 
- Matlab 
- Mable 
- Windows Office (Excel, Word, 

PowerPoint) 

- Autodesk 
- AutoCAD 
- Revit

 

Frivilligt arbejde 
 
Har arbejdet som valgtilforordnet i 10 år og deltaget i EU-valg, folketingsvalg og regionalvalg ved 
Sønderbro Skole på Amager. Herunder har jeg: 

- Sikret korrekt afstemning for vælgerne og opdatering af stemmebogen 
- Sikret kontrol med stemmesedler og vælgerne, så de kun kan stemme én gang 
- Optalt stemmer, ved endt afstemning inkl. brevstemmer  
 

Interesser og fritid 
- Dyrker floorball og løbetræner jævnligt 
- Har dyrket fægtning i 2 år, samt dyrket basket og badminton  
- Har en interesse for dokumentarfilm 

 

Person og Civilstand 
Jeg er 38 og bor i en andelslejlighed på Amager. 
 

Referencer og udtalelser 
For videre interesse og spørgsmål kan følgende kontaktes: 
 

Lars Ringe, Direktør for RobotLab 
Kan udtale sig om mit arbejde i Robotlab samt udtalelse Tlf. 28 25 10 28 
 
Anders Hjorth, direktør for HjorthConsult tlf: 20 20 92 78 
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