
Curriculum Vitae

Navn Hans Birkendorf 
Stilling Indehaver & Direktør 
Fødselsår 1966 

Telefon 29 86 73 27 
E-mail hans@sb-arkitekter.dk 

Uddannelse
2014 Arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen
2011 Projektlederuddannelse
2004 - 2006  Bygningskonstruktør
1994 - 1996 Byggetekniker 

Faglig erfaring
2012 -  SCHOU BIRKENDORF arkitekter ApS 
 Indehaver.

2006 -  2012 FORM arkitekter a/s, Holbæk
 Projektleder og tegnestuekoordinator

2002 - 2004  Aalholm & Christensen, glas/alu-facader, 
Osted, Roskilde  
Projektleder og tilbudsberegner. 
Projektering af glas/alu facadesystemer .

1999 - 2002   Skandi-Bo Glas-Alu-facader,  
Jerslev Sjælland  
Projektering af glas/alu facadesystemer og 
ovenlys.

1996 - 1999  Tolstrups Tegnestue ApS, Asnæs 
 Projektering.

Nøglekvalifikationer Projektleder.
 Bygherrerådgivning.
 Projektering, byggestyring og tilsyn.
 Tilbudsberegner og kontraktformidler.
 Arbejdsmiljøkoordinator

HANS BIRKENDORF har gennem en årrække fungeret som projektleder og teg-
nestueleder i et velfunderet arkitektfirma i Vestsjælland, hvor han har arbejdet 
med økonomi og overordnet projektstyring samt udarbejdelse af tilbud. 
Hans Birkendorf har i 2012 etableret Firmaet SCHOU BIRKENDORF arkitekter 
ApS, sammen med medindehaver Ole Schou. 
Nogle af Hans´kerneområder er bygherrerådgivning og projektledelse, samt ud-
førende byggestyring, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator. 

HANS BIRKENDORF 

2016 - Nordgårdsskolen, Odsherred kommune:
Energirenovering og tagudskiftning. 

2015/16 - Genopførelse af Vig-hallerne. 
Byggeledelse og arkitektfagtilsyn, som underrådgiv-
ning til White Arkitekter, ifbm. genopførelse af Vig 
Idrætshal og renovering af svømmehal.

2014 - Boligselskabet Sjælland - Bygherrerådgivning, 
projektering, udbud og fagtilsyn, ved ombygning af 
Ringparkens beboerhus.

2014 - Ubberup Højskole, kalundborg - Bygherreråd-
givning og projektering af ny værelsefløj og undervis-
ningslokaler.

2014 - Bobjergskolen, Asnæs - Bygherrerådgivning, 
projektering, udbud og fagtilsyn ved ombygning og 
indretning af lærerarbejdspladser.

2014 - Bobjergskolen, Asnæs - Bygherrerådgivning, 
projektering, udbud og fagtilsyn ved udskiftning af 
døre og vinduer. 

2012 - 2013 - Slagelse Teater - Projektering, udbud og 
fagtilsyn, ved ombygning af Slagelse Teater etape 1. 

2013 - 2013 - Vig skole - Bygherrerådgivning, projek-
tering, udbud og fagtilsyn ved ombygning af Vig skole 
etape 2.

2011 - 2012 - Vipperød skole - Projektering og 
fagtilsyn ved ombygning og energi renovering af 
Vipperød skole. Udført i totalentreprise.

2011 - 2012 -   Lejerbo Holbæk - Bygherrerådgivning,
projektledelse og bygherretilsyn, for opførelse af 22 
plejeboliger og serviceområder. 
Udbud i totalentreprise.

2010 - Ny privat bolig - Projektering, byggeledelse, 
tilsyn og udførelse af tømrerarbejde, ved opførelse af 
bondehus med bindingsværk og stråtag.


