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Maskinmester med 6 års praktisk og teoretisk erfaring indenfor olie og gas-, vind- og 

kraftvarme-industrien! 

Jeg har de sidste 6 år arbejdet i offshore-branchen, hvor mit overordnede ansvarsområde har været 

vedligehold af offshore-materiel, ledelse, projektledelse & konstruktion. I mit daglige virke har jeg 

fungeret som afdelingsleder samt teknisk ansvarlig for de opgaver virksomheden har gennemført. 

Her har håndteringen af Maskindirektivet, Trykdirektivet og ATEX direktivet været en del af 

jobbet, hvorfor jeg også har gennemført uddannelse inden for direktiverne.         

Jeg har det sidste halvanden år arbejdet med implementering af vedligeholdsplanlægning for Tyra 

Asset (gasfelterne i Nordsøen), hvor vi i dag har opnået struktureret planlægning af alle 

vedligeholdsaktiviteterne, der skal afvikles på en offshore produktionsplatform, som både dækker 

trykbeholdere, kompressorer/roterende udstyr, brandpumper, livbåde, kraner og utility anlæg. 

Jeg har stor interesse for drift og vedligehold af komplekse tekniske systemer og trives i et 

afvekslende job, hvor der fokus på høj faglighed, teknologisk udvikling, personlig udvikling samt 

hvor beslutninger træffes ud fra et kvalificeret videns- og datagrundlag. 

Jeg har ry for at gå grundigt til værks, så alle gennemførte projekter overholder stillede krav, 

standarder og kvalitet. Jeg sætter en ære i, at kravspecifikationer overholdes, da dette letter 

arbejdsgangen, højner sikkerheden, forhindrer forsinkelser samt reducerer omkostningerne. 

Jeg vil fremhæve, at jeg er i gang med en 3 årig diplomuddannelse indenfor Teknologisk 

Vedligehold. Uddannelsen har styrket mig i mit virke som maskinmester samt givet mig værktøjer 

indenfor vedligeholdsstrategier, ledelse og projektledelse.  

Som person er jeg positiv, ærlig og målrettet med såvel det store overblik som sans for detaljen. Jeg 

arbejder selvstændigt og struktureret med sans for at få opgaven i mål. Med min baggrund indenfor 

såvel det tekniske som det ledelsesansvarlige har jeg fokus på at kunne omgås folk på alle niveauer.  

Med venlig hilsen 

Lars Bjerregaard 
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CV 
 

Uddannelse 

2013 – 201X Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold – er pt. i gang med uddannelsen og har 

d.d. gennemført følgende moduler: 

 Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder (gennemført forår 2013) 

Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information (gennemført efterår 

2013) 

 Ledelse, kommunikation og teamrelationer (gennemført efterår 2014) 

 Projektledelse (undervisning gennemført forår 2015 – eksamen planlagt forår 2017) 

2007 – 2011 Maskinmester  

2004-2006 Ingeniør-soldat i Hæren med 6 måneders udsendelse til Irak 

2000-2004 Landbrugsmaskinmekaniker 

 

Kurser 

2014 Inspektion af trykbærende udstyr: Tryk 1.3 – offshore 

2014 Arbejdsmiljø: Effektiv kommunikation – kunsten at blive hørt 

2014 Arbejdsmiljø: Styrk det psykiske arbejdsmiljø 

2013 Arbejdsmiljøuddannelse Offshore 

2013 H2S basis kursus 

2012/16 BOSC inkl. HUET & Escape 

2011 ATEX diplomkursus 

2011 Diplomkursus – Maskinsikkerhed & CE-mærkning 

2009 Gasmotorteknik & vedligeholdelse af gasmotoranlæg 

 

Erhvervserfaring  

2015 – 2017 Maersk Oil A/S, Integrity & Reliability Planner 

Koordinering & planlægning af vedligeholdsaktiviteter for Tyra Asset.   

 

Implementering af vedligeholdsplanlægning af offshore installationer med fokus på 

sikkerhed, vedligeholdsexcellence og innovation.  

Opfølgning, koordinering, prioritering af jobs, ressourcer m.m. Dette gennem daglig 

kommunikation samt konstruktiv udfordring af timing og prioritering af aktiviteter, 

når det er nødvendigt.  

At sikre, før beslutningen træffes, at sikkerhed, økonomi og den kommerciel 

vurdering er i højsæde for at sikre optimale dispositioner 

Støtte samarbejde og integration på tværs af projekter, afdelinger og lokaliteter og 

fremskynde læring og vidensdeling. 

  



2011 – 2015 Ocean Team Scandinavia A/S, Operations Manager 

Manager for Ocean Team Scandinavia’s arbejdsopgaver både onshore og offshore, 

hvilket dækkes af 2 værkfører, 1 lagermand og 25 teknikker. Projektleder for 

renovering af offshore relateret materiel som f.eks. trykbærende beholdere, der skal 

have gennemført en omfattende reparation i forbindelse med PVI (pressure vessel 

inspection)   

I min ansættelse har jeg ligeledes været en del af ledergruppen samt 

arbejdsmiljøgruppen. 

Ocean Team Scandinavia A/S, Construction/Engineering Manager 

Design, indkøb og opbygning af offshore pumpe- og filtreringsanlæg iht. 

Maskindirektivet, ATEX direktivet, PED direktivet og specifikke kundekrav fra 

offshore-industrien som f.eks. MOTS, OSP’er og Norsok.  

 

2011 – 2011 Flügger Farver A/S, Projektansat Maskinmester    

I forbindelse med afslutningen af Maskinmesteruddannelsen, skrev jeg min 

afsluttende Bachelorprojekt hos Flügger Farver i Kolding. Her skrev jeg om 

optimering af vedligeholdsorganisationen vha. implementeringen af 

vedligeholdssystemet PM5. Projektet resulterede i, at jeg blev ansat i 3 måneder, hvor 

jeg skulle påbegynde implementeringen samt uddanne vedligeholdsteknikkerne i 

vedligeholdssystemet. Projektet var så stor en succes, at jeg også blev indlogeret på 

Flüggers fabrik i Sverige, hvor jeg ligeledes skulle fortælle om muligheder med et 

vedligeholdssystem. 

Kompetencer og styrker  

16 års erfaring med service og vedligehold af tekniske systemer, hvor mine kompetencer og styrker 

kan skitseres i efterfølgende punkter: 

 

Kompetencer 

 Hydrauliske systemer 

 Dieseldrevne systemer 

 Kendskab til offshore-branchen (Olie & Gas samt Vind) 

 Kendskab til kraftvarmeproduktion 

 Vedligehold af tungt mekanisk materiel 

 Tilbudsgivning og ordrehåndtering 

 Opbygning/konstruktion (heriblandt ATEX materiel) 

  



Styrker 

 Bevarer det store overblik 

 Kan have mange bolde i luften på en gang  

 Ansvarsbevist 

 Selvstændig 

 Projektorienteret 

 Detaljeorienteret  

Ifølge min Belbin Teamrolle Profil ligger mine styrker ligeledes i følgende: 

 Analysator (Strategisk og objektiv. Ser alle muligheder og konkluderer herefter) 

 Specialist (Fokuseret, selvstartende, dedikeret. Bidrager med viden og færdigheder) 

 Organisator (Praktisk, pålidelig, effektiv. Vender idéer til handling og organiserer det 

arbejde, der skal gøres) 

 Afslutter (Omhyggelig, samvittighedsfuld. Søger efter fejl. Finpudser og fuldender) 

Sprog 

Engelsk Tale og skrift 

Tysk Kan forstå, men bruger det for lidt til at kunne tale 

IT 

Erfaren bruger af Outlook, Word, Microsoft C5 Navision, SAP PM & Primavera P6 

 

Personlige oplysninger 

34 år, kæreste med Anette, som jeg har fire børn med. Anette er uddannet Cand.mag. i Dansk og 

Medievidenskab og arbejder som adjunkt hos Hansenberg i Kolding. Min fritid præges af tid til 

familie og venner samt forskellige fritidsaktiviteter. 

 


