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AB Clausen Academy
Vi tror på, at et fagligt fokus og specialisering 
skaber merværdi for vores kunder!
Det er AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniørers vision at være de bedste rådgivere inden for kon-
struktioner. For at tilbyde kunderne og i det hele taget byggeriets aktører den bedst mulige ingeni-
ørrådgivning, har AB Clausen iværksat AB Clausens Academy, der skal sikre udvikling og rådighed af 
Danmarks bedste konstruktionsingeniører. AB Clausen Academy er et initiativ, der tilbyder AB Clau-
sens ansatte at opnå yderligere faglige og personlige kompetencer i form af blandt andet sparring og 
vidensdeling. Akademiet er altså AB Clausens interne efteruddannelse, der hver måned tilbyder de 
ansatte flere fagtekniske oplæg, der skal sikre, at den enkelte medarbejder har den nyeste viden og 
de fornødne kompetencer.

AB Clausen Academy
Akademiets formål er at effektivisere processer, at højne kvaliteten og udbrede forståelsen for, hvor-
dan vi arbejder i AB Clausen. 

AB Clausens vision er at være de bedste rådgivere inden for bæren-
de konstruktioner 

Akademiet er et tiltag, der skal sikre løbendeudvikling og rådighed 
over Danmarksbedste konstruktionsingeniører 

Teamet får mulighed for at opnå yderligere faglige og personlige 
kompetencer i form af sparring og vidensdeling på tværs i teamet 

Akademiet sikrer, at den enkelte medarbejder har den nyeste viden 
og de fornødne kompetencer for at yde kunderne den bedst mulige 
ingeniørrådgivning 

Akademiet skal bidrage til og sikre, at AB Clausen bliver byggeriets 
foretrukne rådgiver inden for konstruktioner
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AB Clausen Academy
 
Viden er vejen til den bedste rådgivning
Vi lever i en dynamisk verden, hvor alting skal ske med øjeblikkelig virkning 
og ofte med det enkelte individ under et tidspres. Med AB Clausen Academy 
ønsker vi at give medarbejderne værktøjerne til at håndtere dagligdagens 
udfordringer. Det er ikke blot målet at tilføre den nyeste viden, men også at 
bidrage til at den enkelte medarbejder trives og har de nødvendige forud-
sætninger for at yde kunderne den bedst mulige ingeniørrådgivning.

Med inspiration fra Oldtidens Grækenland
Selve akademibegrebet tager sit udspring i oldtidens Grækenland og er 
opkaldt efter Akademos, en helt fra den græske mytologi, som ifølge myten 
reddede Athen fra ødelæggelse. Nordvest for Athen lå i oldtiden en hellig 
olivenlund, som var opkaldt efter helten, Akademos, og det var her, at den 
berømte filosof, Platon, samlede en gruppe unge disciple fra den athenske 
overklasse og grundlagde verdens første akademi. Det oprindelige formål med akademiet 
var at blive klogere på verden og tilværelsen gennem tanke og tale. På mange måder anses 
dette antikke akademi at være Vestens første videnskabelige institution. Med andre ord er 
meget af den vestlige verdens filosofi grundlagt på Akademos – i akademiet.

I en travl hverdag kan det være en udfordring at finde tid til at dele tanker og projektbase-
ret viden med de øvrige kollegaer. AB Clausen Academy er således inspireret af det antikke 
Grækenland, hvor det var almindeligt gennem tanke og tale at dele viden under de såkaldte 
symposier. Vi tror på, at de bedste resultater opnås ved at dele tanker og erfaringer i et 
videntørstigt forum og stræber med dette akademi efter at være byggeriets foretrukne 
rådgiver inden for konstruktioner.

AB Clausen Academy blev iværksat i januar 2017 og afvikles én gang hver måned, hvor den 
nyeste viden og de bedste erfaringer deles på tværs i virksomheden. Akademiet vil blive 
afviklet uden en egentlig udløbsdato, hvilket betyder, at kunderne og byggeriets aktører får 
glæde af, at AB Clausens rådgivning bærer præg af en løbende intern efteruddannelse og 
en opdateret vidensrygsæk.

Burak Demirci
Afdelingsleder &

fagansvarlig for akademiet
Mail: bkd@abclausen.dk

Tlf.: +45 28 30 03 89
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VI VIL VÆRE BEDST TIL KONSTRUKTIONER OG 
DERFOR FORSØGER VI HELE TIDEN AT  

DYGTIGGØRE OS INDEN FOR FELTET
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Rådgivende Ingeniører A/S

Det handler om tillid 
- derfor arbejder vi kun med det vi er bedst til! 
AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører er specialiseret inden for konstruktioner fordi vi tror på, 
at et fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for vores kunder. Vi ved af erfaring, at specia-
lisering skaber det bedste resultat og derfor søger vi hele tiden at optimere vores viden inden for 
feltet. Gennem akademiet har vi identificeret nogle nøgleaktiviteter, hvorpå undervisningssessio-
nerne bygges op omkring. 

Undervisningssessioner i AB Clausen Academy afvikles med en månedlig frekvens. Akademiet af-
vikles på en fast ugedag, hvor tirsdagen kendetegnes som Academy tirsdag. Sessionerne har typisk 
en varighed á 2 timer og er opdelt i forskellige ben, jf. nedenstående figur.

 

AB Clausen  
Academy

Faglige 
foredrag

Leverandør 
foredrag

Projekte-
ringsmøder

Ekskursioner

Videnscenter

Lynkurser

Uddannelse

Erfaringsbaseret 
viden 

& 
personlige 

kompetencer

Salgsprocessen
initiering

Projektoverdragelse

• Projektbeskrivelse
• Overdragelsesskema
• Central projektmappe

Leverance

• Projekt- og materialetyper
• Afleveringsdokumenter
• Standard beregningsark
• IKT-standarder
• Formalisering af aflevering
• Fakturering

Opfølgning

• Tilsyn
• Omprojektering
• Revidering
• Tilfredsheds-undersøgelse

Projektstyring

• Styringsmodel
• Logbog over hændelser
• Tids- og økonomistyring
• Ændringsanmodninger



FOKUS

ANSVAR

FAGLIGHED

Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi for byggeprojektet 
i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer leverance af optimerede byggebare løsninger.
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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Rådgivende Ingeniører A/S

AB Clausen er Danmarks største specialiserede  
konstruktionsvirksomhed og løfter  
totalrådgivning i samarbejde med  

andre fagspecialister

Vi tror på, at et fagligt fokus og  
specialisering skaber merværdi for vores kunder!


