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CV 
 
Personlig information 
Navn & alder:  Jens Jensen, 45 år 
Civilstatus: Gift med Ellen, far til Kathrine og Mads  
Telefonnummer: +45 00 00 00 00 
Mail: Jens.Jensen@jensen.dk 
Adresse: Jens Jensens Allé 40, 2770 Kastrup 
Website: linkedin.dk/Jens.Jensen 
 
Erhvervserfaring 
Nov. 2009 – Maj. 2020: Ejendomsfunktionær – Tårnby Aktie Boliger 
Arbejdsopgaver: 

- Ansvarlig for daglig drift og vedligehold af el- og vandforsyning 
- Indkøb og vedligehold af maskinelle redskaber 
- Besigtigelse af ejendomme, udvendigt vedligehold og prioritering af relaterede opgaver 
- Vedligehold af udearealer, herunder beskæring af træer, græsslåning, snerydning, 

affaldssortering mv. 
- Beboerkontakt 

 
Jul. 2004 – Okt. 2009: Ejendomsservicetekniker – Kastruphøjvængets andelsforening 
Arbejdsopgaver: 

- Kontrol og gennemgang af lejligheder ved ind- og udflytninger 
- Daglig drift og vedligehold af el- og vandforsyning 
- Vedligehold af udearealer, herunder beskæring af træer, græsslåning, snerydning, 

affaldssortering mv. 
- Beboerkontakt 

 
Sep. 1993 – Jun. 2004: Ejendomsservicetekniker – Forenede Boligselskaber Tårnby 
Arbejdsopgaver: 

- Vedligehold af varme- og ventilationsanlæg 
- Vedligehold af udearealer, herunder beskæring af træer, græsslåning, snerydning, 

affaldssortering mv. 
- Beboerkontakt 
- Elevtid og derefter arbejdsmand 

 
Uddannelse 
1993 – 1997: Ejendomsserviceteknikker – Teknisk skole 
1992 – 1993: Grundforløb som mekaniker – Teknisk skole 
1980 – 1990: Folkeskole inkl. 10. klasse – Løjtegårdsskolen 
 
Kurser 
2018: Affaldssortering – Genbrugsstationernes grundkursus 
2015: Specialkursus i el- og varmeanlæg – JP-elanlæg, internt kursus 
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2011: Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn – Teknisk skole, AMU-kursus 
2008: Syn af boliger, ejendomsservice – Teknisk skole, AMU-kursus 
2005: Ejendommens installationer, ejendomsservice – Teknisk skole, AMU-kursus 
2003: Beskæring 1 & 2 – Teknisk skole, AMU-kursus 
2002: Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice – Teknisk skole, AMU-kursus 
 
Sprog 
Dansk Modersmål 
Svensk Hverdagsbrug (forstår og taler lidt) 
Engelsk Hverdagsbrug (forstår og taler) 
 
IT Kompetencer 
Word Hverdagsbrug 
Excel Hverdagsbrug 
Outlook mail Hverdagsbrug 
 
Kørekort 
Kategori B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg. 
Kategori D: Traktor og motorredskab 
Stort påhængskøretøj på over 750 kg. til kategori B og D 
 
Fritidsinteresser 
Privat holder jeg af rolig tid sammen med min familie, lange gåture og motion på cyklen. 
 
Personligt resumé 
Fordi jeg holder meget af natur og friluftslivet, giver det mig en frihed, når jeg arbejder med 
vedligeholdelse af udearealer. Samtidig er jeg glad for en god udfordring, hvilket er årsagen til at 
jeg godt kan lide det koordinerende arbejde man som ejendomsserviceteknikker udfører med alle 
de skiftende opgaver og alsidige arbejde – der er aldrig en dag som er ens og det kan jeg især godt 
lide. 


