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Adam Makos

Adam kommer fra Polen og er uddannet Bygningskonstruktør fra VIA University College i Aarhus. Han har deltaget i flere byggerier med optegning af
opstalter og elementer i beton og kan godt lide at arbejde med CAD programmerne AutoCAD, Revit og StruSoft Impact.
Adam vil gerne lære nye kulturer, og han elsker at rejse sammen med sin
kæreste og udforske nye steder. Han nyder at være aktiv og holde sig sund
og fit. Han er glad for sociale aktiviteter og hverdagskontakt med mennesker.
I sin fritid kan han godt lide at læse om psykologi og selvudvikling.

Arbejdsområde

Optegning af bygningskonstruktioner.

Erhvervserfaring
Drauschke Consult 2016
Bygningskonstruktør.
DRE-WRON byggefirma 2013
Bygningskonstruktør praktikant.

Uddannelse
Bygningskonstruktør
VIA University College, 2014.

Kurser
Revit Architecture 2015,
fra CADXpert.
Impact 2016, fra Strusoft.

Udvalgte referencer
Østre Havn, Byggefelt G1 i Aalborg

7 etagers element byggeri med både bolig-, erhvervs- samt kælderareal.
Optegning af søjler og indervægge i Impact.

Herlev Hospital, Sterilcentral

Den nye sterilcentral i Herlev bliver på ca. 12.400 etagemeter fordelt på 5
niveauer, hvoraf de 2 nederste er kældre.
Optegning af facader.

Boliger på Indiakaj

Nybyggeriet består af 3 bygninger i 3½ etage, i alt 23 boliger.
Bygning 1 mod nordvest med adressen Indiakaj 14A er på ca. 951 m2.
Bygning 2 mod syd med adressen Indiakaj 14B og 14C er på ca. 1.441 m2
Bygning 3 mod nordøst med adressen Indiakaj 18 på ca. 628 m2.
Optegning af facader og indervægge.

Østrehavnegade 24

To boligblokke med hhv. 7 og 9 etager + kælder.
Optegning af facader.

Gellerup Ny Nord

Bebyggelsen er i alt på ca. 40.000 m2 fordelt med ca. 23.000 m2 kontorhus
og 17.000 m2 kælder, P-kælder og P-hus.
Optegning af facader og indervægge i Impact.
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