
   

CV Elsa Olsen  
 
Jeg er 41 år og uddannet byggetekniker i 2003, Mor til 2 drenge på 13 og 15 år.  
Har siden arbejdet mest som selvstændig med meget varierende opgaver for en stor antal kunder.  
 
2010-nu.  CADDRAW  
Jeg etablerede enkeltmands virksomheden CADDRAW i juli 2010, Jeg udarbejder tegninger i 
Autocad, Revit og Inventor, samt forfaldende arbejde, opmåling, m.m. 
Har siden arbejdet som selvstændig. 
Sammendrag af opgavetyper og eksempler (ca. årstal): 
 
2017-nu Projektering af fiber og DAS anlæg i Revit og Telemator på Skejby og Gødstrup sygehus 
for Eltel networks.  
2014- 2022 Installationstegninger i Autocad på Calgary Airport og Royal mail, bagagebånds 
systemer for Beumer group 
2014 Vindues tegninger i Autocad  intelligente blokke for Rational vinduer 
2010-2020 Inventar i 3d Autocad og Inventor for Expedit A/s Nice design, Mascot og Cubic design 
2010-nu Indretning af butikker og koncept udvikling i Autocad, Revit og Inventor for Johannes 
Fog, XL byg, Davidsen, Silvan, Stark, Harald Nyborg, Plantorama, Imerco, Solar, Expedit, m.m. 
2010-nu Udarbejdelse af flugtvejsplaner i Autocad og Revit for Stark, Davidsen og E-fire 
2010-nu Myndighedstegninger samt visualiseringer i 3d revit og Autocad, til og ombygninger, 
samt nye bygninger (Haler, Erhverv, huse, jordvarme og sommerhuse) for Tech Huset, Valdemar 
byg (mest haller og erhverv), KONPRO og mange private kunder. 
2012-nu Biograffer placering og vinkling af højtaler for Dolby lyd. Indretning af biograffer, m.m. 
For AV Center i Autocad 
2012-2020 Oprettelse af 3D blokke og migrering fra Archicad til Revit og fra Autocad til revit og 
Inventor til revit for Expedit og Silvan 
2010-nu Tegninger til håndværkere i Autocad og Revit (Kloak, El, spær og bjælkeplaner, m.m.) for 
private kunder 
2010-2022 Tegninger til brochure og katalog i 2d og 3d Inventor og Autocad for Expedit og 
Betapack 
2012-nu Udvikling af ”kloge blokke” i autocad (blokke hvor man kan ændre størrelse, m.m. ved 
hjælp af dialogboks. Expedit, Stark, Beumer Group og Rational vinduer 
2010-2015 Montagevejledning i inventor for Expedit 
2010-nu Opmåling af Erhvervsejendom, huse, butikker, m.m Stark, Davidsen og private kunder 
 
Før jeg blev selvstændig har jeg arbejdet hos: 
 
2006-2010 Stark som projekt assistent (Autocad, Konceptudvikling, indretning, flugtvejsplaner)  
2005-2006 Expedit som projekt assistent (Inventor og Autocad, inventar løsninger, indretninger) 
2005           Silvan som projektassistent (Archicad, autocad, Revit. indretningsplaner, locationer, 
palnogrammer) 
2004           Forsvarets bygningstjeneste projekt assistent (Autocad, tegningsarkiv og digitalisering) 
 



   
 
 
Programmer: 
Autocad certificeret bruger siden 1997 
Revit siden 2010 
Inventor fra 2005-2015 
M-doc fra 2005-2017 
Office pakken (Word, Excel advanceret bruger, Power point) 
Telemator 2017-nu 
Kendskab til Enscape, Photoshop og Sketchup 
 
Uddannelse: 
2017 kursus i Telemator 
2012 Certificering i Autocad 
2010 Kursus i Revit 
2010 Kursus i Revision og virksomhedsstart 
2009 Kursus i Excel udvidet 
2005 Kursus i Inventor og Mdoc 
2000-2003 Via University College Bachelor Byggeteknikker  
1997-2000 HTX Højere teknisk Eksamen  
 
Sprog: 
Dansk flydende i skrift og tale 
Spansk modersmål 
Fransk gymnasie B niveau 
Engelsk God kendskab 
 
Baggrund: 
Født og opvokset i Argentina, flyttede til Danmark i 1993 lærte dansk gennem intensiv 
undervisning i 8. og 9. klasse. Fransk som 3. sprog.  
Gik på Midtsjællands ungdomsskole i 1995-1996 hvor jeg fik intensiv undervisning i Engelsk. 
Jeg er den yngste ud af 6 børn, min mor er Dansk og er selv født med dansk statsborgerskab.  
Begge mine forældre er stadig bosat i Argentina. 
Min fritid bliver brugt på gør det selv projekter, ski og sejlads.  


