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Maria Lundsteen Lauritzen

Maria har som medejer af Drauschke Consult, gennem mere end 10 år brugt
sine kompetencer til daglig ledelse, og dannelse samt fastholdelse af standarder og trygge rammer.
Hendes passion for det gode samarbejde og harmoni i hverdagen, blandes
med ønsket om god kvalitet og perfektionisme i projektudarbejdelse.
Med 25 år i byggebranchen er erfaringen og relationerne mange, og gode at
kunne trække på.
At kunne holde et positivt sind og en aktiv og sund krop prioriterer Maria højt,
og hun bruger gerne sin fritid til både hygge, familie og sport.

Arbejdsområde

Daglig ledelse.
Tegningsstandardsansvarlig.
Projektledelse.

erhvervserfaring
Drauschke Consult 2007
Stifter Drauschke Consult A/S.
Spæncom 1997 - 2008
tegning og projektledelse.
R.E. Beton 1992 - 1997
tegning og projektledelse.

Uddannelse og kurser
Teknisk designer,
byggelinjen, 1992.
Tegneprogrammer
Acad, Revit og Impact.
Projektledelse 2008.

Udvalgte referencer
Fælledhusene, Ørestaden

Totalentreprise
ABT93 og AB92, 2014.
Enneagramkursus 2014.
Forhandlingsteknik 2015.

56 boliger fordelt på 10 klynger.
Udarbejdelse af elementtegninger og nummerplaner til dansk produktion.

Coaching og ledelse
hos Arbinger Institute.

Søbyen, Skanderborg

Indretningsarkitekt,
igangværende.

28 lejligheder i lejlighedskompleks ned til Lille Sø.
Markant facade med forskellige højder på de skrå tagflader, og med altaner
til alle lejligheder.
Udarbejdelse af elementtegninger og nummerplaner til dansk produktion.

DSV Landskrona - ved motorvej E6, Sverige

101.500 m2 distribution og logistikcenter.
Detaljehenvisnings-, element- og fugearmeringsplaner, opstalter og detaljer.

Aros - Kunstmuseum i Aarhus

17.700 m2, ni etager. Et af Nordeuropas største kunstmuseer.
Udarbejdelse af planer og optegning af dækelementer.

Bislett - Atletikstadion i Oslo

Gammelt stadion nedrevet i 2004 og nyt genopbygget.
Optegning af søjler, bjælker, vægge, dæk- og tribuneelementer.

Fields Ørestaden - Skandinaviens største indkøbscenter
148.000 m2 butikker, cafeer, restauranter og P-pladser
Optegning af bjælker, søjler, tagelementer, dæk og vægge.

Prismet Kontorbygning - Et af Aarhus´ kendetegn
18 etagers højhus med lave nabobygninger og P-kælder
Optegning af planer og betonelementer.

Byggejura AB18 og AB92, 2018.

Netværksgrupper
Aros Art Club.
Glade Chefer.

Ejerskabsstruktur

Ejer 50% af
DrauschkeLundsteen Holding ApS
som ejer
80 % af Drauschke Consult A/S og
20 % af Arne Elkjær A/S.

kontaktinformation
Drauschke Consult A/S
Bredskifte Allé 7, st.
8210 Aarhus V
Telefon +45 72 200 865
E-mail kontakt@dcas.dk
www.dcas.dk

Direkte telefon +45 2293 6087
Direkte E-mail mll@dcas.dk

