Niels Søgaard | Født: 26-04-1982 | Addresse: Lyngens Kvarter 219B | Tlf: +45 42 21 22 33

Resúme:
Kreativ fyr der brænder for 3D design indenfor produktion. En team-player der
fungerer godt i et team, og giver gerne det ekstra high-five så alle har en god dag. En
IT entusiastisk, der har et behov for at vide, hvordan tingene hænger sammen, så
viden bedre kan formidles. Har de sidste 8 år arbejdet aktivt med teknisk design
indenfor blandt andet, forbrændings anlæg samt hjælpe midler til handicappede.
Som har givet mig en bred vifte af erfaring indenfor mit fag som, såsom, 3D,
produktions tegninger og dokumentation m.m.

Erhvervserfaring:
Teknisk Designer:
Verdo Energy (Industrivarme A/S) Ikast - 24 August 2015 – 30 April 2017
• Svejse tegninger – Vist i enten 3D eller 2D for at optimere i produktionen.
• Samlings tegninger – Primær vist i 3D, for bedre visuel forståelse.
• Tegnearbejde – Arrangement, situations, P&I diagram, konstruktions tegninger
• Bestilling af komponenter – Som ofte snegle roter og andre mindre opgaver.
• 3D tegninger, opdatering samt oprettelse. Vedligeholdelse af tegninger
• Bistå i udvikling af nye produkter / opdatere ældre produkter
• Ad hoc opgaver
• Bistå salgsafdeling med tilbudsgivning
• Styrke-, dimensionerings- og energiberegning
• Teknisk afklaring med underleverandør
• Assistere projektledere
Develtex ApS, Herning - 21 Maj 2013 – 28 Februar 2015
• Produktions, svejse og samlingstegninger, fremstilling samt vedligeholdelse.
• 3D tegninger, opdatering samt oprettelse.
• Installations, og brugermanualer, fremstilling samt vedligeholdelse
• Projekter, oprettelse samt vedligeholdelse
• Produkter, bestilling af materielt
• Datablade, vedligeholdelse samt opdatering
• Fjernbetjeninger og afdæknings skaller, design samt opdatering
• Serie produktion, medhjælper
Zülau A/S – Maskinfabrik, Ikast (Elev) - 2010 – 29 Juni 2012
• Produktionstegninger, fremstilling samt opdatering
• Produktionsudvikling, ved samarbejde med produktionen
• Afvikling af salg på webshop

Produktionsplanlægger:
Scanglas A/S, Herning. - 2004 – 30 April 2009
• Planlægning, af den daglige produktion
• Optimering, af glas ved skæring
• Koordinering af materialer
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Uddannelser:
Teknisk Designer.
Bestået med: 10 / B / Den fortrinlige præsentation
2010-2012: Herningsholm Erhvervsskole, Herning

IT-Supporter.
Bestået med: 9 / Den gode præsentation
2001-2003: EUC SYD, Sønderborg

10-Klasse

Kursus beviser:
•
•

Geometrisk produkt specifikation (GPS)
Cisco networking academy program: Semester 1+2

Program kendskab:
Begynder

Velkendt

Rutineret

Øvet

Mester

Inventor
Solidworks
AutoCAD
Navision/AX
Office pakken

Sprog egenskaber:
Begynder

Velkendt

Rutineret

Øvet

Modersmål
Dansk

Engelsk
Tysk

Fritid:
•
•

•
•

•

Hjælper en bror med tegning af 3D modeller til hans 3D printer firma ( RS 3D print)
Jeg er lederen af klanen ”MadCaps” Gaming for fun. Hvor der skal organiseres, hvornår folk kan
spille og sikre at folk møder den gældende dag. Der skal også sikres at alt samlet information er
tilgængelig for medlemmer.
Jeg tegner portræt tegninger og lave kreative ting, som jeg med tiden vil sætte til salg på min
hjemmeside.
Jeg laver små computer spil. Her kan jeg bruge mine kreative evner, samt udforske nogle
tekniske elementer, som at lege med de fysiske rammer, der findes i verdenen.
Løb, meditation og sund madlavning fylder også meget i min hverdag.
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