
      

 

Side 1 af 2 

CV  
gsæg 
 

 

Navn:   Lis Engquist 
Firma:   LEQUIST Rådgivning ApS 
Adresse:  Gøgevej 22, 4040 Jyllinge 
Cvr. Nr.   3842 3606 
Titel:    Adm. Direktør og Ingeniør 
 
Tlf:   30 27 78 76 
Mail   le@lequist.dk 
Hjemmeside:  www.lequist.dk  
 
Medlemskab:  FRI, Foreningen af rådgivende ingeniører. 
Forsikring  Tryg rådgiver ansvarsforsikring. 
 
 
Uddannelse  Københavns Teknikum 1990 
   Fag: Konstruktioner, samt VVS, Ventilation og Kloak. 
 
Beskæftigelse:  2017-  LEQUIST Rådgivning ApS 
       Tværfaglig projekteringsledelse 
 

2003-2016 S.E.Brockhuus A/S, Rådgivende ingeniørfirma FRI 
2008-2016 S.E.Brockhuus A/S,  

Partner, økonomi og personale 
ansvarlig, Projekteringsleder, 
projektleder, byggeledelse.  

2003-2008 S.E.Brockhuus A/S,  
Projekteringsleder, projektleder, tilsyn 
og byggeledelse. 

   
2000-2003 Moe & Brødsgaard, Rådgivende ingeniørfirma FRI  

Projektleder byggeledelse og tilsyn 
   

1990-2000 S.E.Brockhuus A/S, Rådgivende ingeniørfirma FRI 
Projektleder, projekterende, tilsyn og 
byggeledelse. 

 
 
Efteruddannelse/kurser bla.: 
   Licitationsloven 
   ABR, AB og ABT 
   Bæredygtigt byggeri 
   Drift og vedligeholdelse af bygninger 
   Arbejdsmiljø uddannelsen 
   MBA  
 
 
 
Foreningsarbejder: 2015-2016 FRI Bestyrelse 

2014-2016 FRI Byggeriudvalg 
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Kompetencer 
 
Gennem mit virke som rådgivende ingeniør siden 1990 har jeg oparbejdet et særdeles godt 
kendskab til byggebranchens rådgivnings- og fagdiscipliner, entrepriseformer mv. 
 
Jeg har arbejdet som: 

 

• Projekterende ingeniør Udarbejdet konstruktionsprojekter, VVS, Ventilation og 
kloakprojekter samt mindre anlægsprojekter, herunder dimensioneringer, tegninger, 
beskrivelser og tilbudslister samt juridiske dokumenter - altid i tæt samarbejde med 
arkitekter, entreprenører og øvrige involverede. 
 

• Projektleder Fungeret som tværgående projekteringsleder for alle ingeniørfagene 
inklusive internt økonomisk og tidsmæssigt projektansvar. 
 

• Projekteringsledelse  Haft ansvar for koordinering af arkitekt, ingeniør og entreprenør 
samt været ansvarlig for bygherrekontakt. Som projektleder skal fagdisciplinerne 
kunne gennemskues, totaløkonomien og tidsplanerne skal udarbejdes og overholdes. 
Nybyggeri, renoveringer og mange forskellige typer af byggeri samt alle former for 
udbud, inklusiv partnering. 
 

• Tværfaglig kvalitetssikring  Herunder gennemgang af projekter på tværs af 
fagdiscipliner for at sikre, at projektets kvalitet, økonomi og tidsplan opfylder 
bygherreønsker. 
 

• Byggeledelse Fagentrepriser, hovedentreprise og partnering. 
 

• Tilsyn og aflevering Byggeprojekter i alle størrelser  
 

• Bygningsgennemgang  Afklaring af tilstand og muligheder samt udarbejdelse af 
vedligeholdelses- planer. 

 

 
    
 


