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Analytisk og visionære arkitekt, 
der brænder for at skabe en forskel

Expert
Rutinerede
Rutinerede
Rutinerede
Gode kundskaber
Ekspert
Ekspert
Ekspert    
Begynder
Gode kundskaber 

QGIS
Rhinoceros 5.0  
ArchiCAD
Vectorworks
AutoCAD
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop   
eDoc 5
Project Pro

IT - Kompetencer

Jeg brænder for at tackle udfordringer med mental sundhed i det 
byggede miljø og skabe byer for sanser. Jeg er en international arki-
tekt og planlægger med speciale i helhedsplaner, byrumsprojekter og 
-analyser samt erfaring med at drive brugerinddragelsesprocesser. 

Med uddannelse og arbejdserfaring fra Schweiz, Tyskland og 
Danmark er jeg teknisk, analytisk og arkitektonisk stærk. Og jeg er 
vant til at indgå i mange projektfaser og funktioner og har erfaring 
med at kommunikere på tværs af faget, med mange forskellige 
interessenter og brugere samt sætte mig ind i planlov og regler. 

Som følge af mine interkulturelle baggrund er jeg sproglig stærk og 
åben over for kulturer og mennesker. Endelig har jeg under mine 
studier specialiseret mig i social og grøn bæredygtighed i tråd med 
FN verdensmål.

Ansættelsesteder 03/20:
Byplanlægger - Københavns Kommune (DK)
05/19 - 09/19:
Byplanlægger / Arkitekt - Copenhagenize Design Co. (DK)
01/19 - 03/19:
Arkitekt - JDS Architects (DK)
09/17 - 09/18:
Projektleder / Arkitekt - hauschild + siegel architecture (DK)
03/12-08/12:
Praktikant / Stücheli Architekten (CH)
09/11-03/12:
Praktikant / Schneider Studer Primas Architekten (CH)

Architecture
Bachelor of Science

Education

09/2015-06/2017 :
KADK (Danmark)
Architecture school

09/2014-05/2015:
University College Dublin (Ireland)

10/2012-07/2014:
Technical University of Munich (Germany)

09/2010-06/2012:
ETH Zurich (Switzerland)

Masters in ‘Urbanism and Societal Change‘
Arkitekt cand. arch.

Exchange year
Erasmus

Architecture
Bachelor of Arts



flydende
flydende
Modersmål
Modersmål
Modersmål
rutineret

Dansk                          
Engelsk 
Tysk   
Luxembourgisk
Farsi       
Fransk   

Jeg beskriver mig selv som en aktiv, nysgerrig og entusiastisk person 
interesseret i at lære nye mennesker at kende. Jeg er oprindelig fra 
Iran, men jeg voksede op i Luxemborg og har boet i flere forskellige 
lande som Schweiz, Tyskland, Irland og nu Danmark i fem år. Jeg har 
lært dansk i løbet af 2 år og jeg bor nu sammen med min kæreste.

Desuden kan jeg godt lide at dyrke motion, er medlem i en popkor, 
hygge mig med mine venner. Jeg arbejder som frivillig i arbejdsgrup-
pen ‘børn og unge‘ i Vanløse Lokaludvalg, hvor vi udvikler sammen 
med interessenter aktiviteter og projekter omkring børn og unge.

Sprogkundskaber

Personligt / Frivilligt

Opgaver:
•QGIS Mapping af Shymkent (Kasachstan)
•Research, analyse og strategiudvikling : 
  Udvikle i teamet et cyklestier-netværk for Shymkent
•Kommunikationsudvikling for et projekt i Hamborg
•Grafisk formidling med visualiseringer
•Arbejdede med QGIS 3.6
Resultater :
•Udvikle forskellige GIS landkort: heatmaps, buffer, 
shedmaps, hældning kort og andre analyser
Reference Morten Kabell: 
+45 29 99 79 79

05/2019 - 09/2019
Arkitekt / Byplanlægger - Projektansattelse
Copenhagenize Design Co. (DK)

09/2017 - 09/2018
Arkitekt / Projektleder
hauschild + siegel architecture (DK)

Opgaver:
•Projektledelse og -udvikling
•Vejledning og feedback til praktikanter
•Facilitere workshops med fremtidige beboere 
•Projektering (1:500-1:5)
•Har styret kontoret i tilfælde af min chef var andetsteds beskæftiget
•Forberede udbudformer (Project Pro) 
Resultater :
•Overtage administrative og kreative opgaver
•Erfaring som projektlederer
•Bevare overblikket og trives med både lange og korte deadlines

Arbejdserfaring

Opgaver:
•Opdatere oplysninger af data på Spatialmap
•Analysearbejde for opstart af en ny lokalplan
•Arbejde med eDoc 5 og QGIS 3.6
Resultater :
•Få indblik i lokalplanlægning og forvaltningen

03/2020 
Arkitekt / Byplanlægger - Projektansattelse
Byplan Vest (PARC), Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Københavns Kommune (DK)

Opgaver:
•Natur-og Miljøstationen ved Damhusdæmningen
•Projektet ‘Street Caféen‘ sammen med Street Society
•Freelancer for HEJ Arkitekter
•Placemaking under Buen med COurban 
Resultater :
•Samarbejde i teams med flere fagligheder
•Brugerinddragelse

06/2020- 
Arkitekt / Byudvikler 
Freelancer / Selvstændig


