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Torben Drauschke

Torben Drauschke deltager i varetagelsen af den daglige ledelse i Drauschke
Consult, som pt. består af ca.15 medarbejdere. Drauschke Consult har i de
seneste år gennemgået en markant vækst, og i den forbindelse har Torbens
primære fokus været at styre væksten og driften sammen med salg af passende projekteringsopgaver.
Udover ledelsen af virksomheden og projektering af betonelementer har Torben
også bygherreopgaver, hvor f.eks. en bygherre ønsker at bygge til eller ændre i
en konstruktion.
I sin fritid holder han af aktive ferie eller gå tur med sin hund, men også Dansk
Tysk venskabsklub i Aarhus prioriteres.

Arbejdsområde

Daglig ledelse.
Salg og kalkulation.
Projektering og projektledelse.

erhvervserfaring
Drauschke Consult 2007
Stifter Drauschke Consult A/S.
Spæncom 1998 - 2007
Projektleder og Konstruktionsingeniør.

Uddannelse og kurser
HD i Logistik
Handelshøjskolen i Aarhus, 2006.
Civilingeniør
Bygge- og anlægskonstruktioner,
Aalborg Universitet, 1998.
Coaching og ledelse
hos The Arbinger Institute.
Projektlederkurser
Effektiv personlig produktivitet.
Effektivt personligt lederskab.

Udvalgte referencer
Bislev Mejeri

sprogkendskaber

Taler og skriver flydende tysk.
Godt kendskab til engelsk.

Udvidelse af lager og produktionskapacitet på ca. 1.500 m2.
Beregning af alle konstruktionsdele inklusive fundamenter og hovedstabilitet.

Netværksgrupper

Ungdomsboliger Aalborg Havnefront

Bestyrelsesposter

Nibe Skole

Drauschke Consult
Bestyrelsesmedlem
Rådgivende ingeniør
Arne Elkjær A/S
Bestyrelsesformand

251 ungdomsboliger i op til 17 etager.
Beregning af alle vægge, facader, søjler og slaptarmerede bjælker i høj konsekvensklasse.

Ombygning og renovering i flere omgange.
Udarbejdelse af hovedprojekt i alle ingeniørdiscipliner og fagtilsyn i byggefasen.

Tilbygning til Cabinn i Aarhus

Udvidelse med 200 værelser i 5 etager, ny reception og fællesarealer samt Pkælder.
Projektering af alle bærende konstruktioner, udarbejdelse af komplet myndigheds- og hovedprojekt samt projektledelse

VUC Storstrøm

5.000 m2 nybyggeri med varierende byggestil.
Beregning af vægelementer til produktion på elementfabrik.

Fjerritslev Fjernvarme

Udvidelse med 50 m2 kontor og 590 m2 hal.
Byggeledelse og totalprojektering.

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 6060
Direkte E-mail td@dcas.dk

