PAULE RIVIERE

Karriere
Freelance AutoCAD-specialist siden 1/5-1988
sideløbende med fast lærerjob i de første år.
Undervisning på NielsBrock 1989-??
Diverse vedr. AutoCAD
Undervisning hos DT-Tech A/S 1989-90
Diverse vedr. AutoCAD
Undervisning på Roskilde Handelskole i 1988
Projektplanlægning, Struktureret programmering,
Struktureret test, m.m.
LIC consult 2/87 - 5/88
programmering i LISP til AutoCAD applikationer for fjernvarmen
Dansk Data Installation 9/86 - 2/87
programmering i Basic og Comal80 til Handelskoler m.m
Datacentralen 10/85 - 10/86
programmering i Cobol til SCL
Forsøgsanlæg RISØ 3/83 - 10/85
programmering i Fortran og Algol m.m..

Jeg er vant til at samarbejde med Ingeniører om mine opgaver,
men har da også arbejdet lidt for arkitekter og andre faggrupper.
Uddannelse
Autoriseret AutoCAD applikatør og medlem af ADN siden 1986
(AutoDESK Developer Network)
Diverse kurser på Datacentralen 1985-86
EDB-assistent fra 1981-83
Haslev Teknikum 1978-80
Bygningsingeniør ikke færdiggjort p.gr. af graviditet,
Fællesdelen bestået.
Voksen-pædagogisk uddannelse 1978-80
Bygningsteknisk værkstedskole 1977-78
incl 1/2 år praktik som pladsingeniør ved Christiani&Nielsen
Mat-Fy student fra Køge Gymnasium 1974-77

Sprog
Læser, Taler og Skriver DANSK.
Læser, Taler og Skriver ENGELSK.
Læser og Taler FRANSK til husbehov.
Læser SVENSK til husbehov.
Læser NORSK til husbehov.
Læser TYSK til husbehov.
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Referenceliste
GEZE
Udført diverse tegneopgaver til download på hjemmeside.
Thorvald Mathiasen Rådgivende ingeniør
Udført diverse arbejdsopgaver inden for bygningsprojektering,
samt renovering.
Rambøll Danmark A/S
Udført diverse arbejdsopgaver inden for konstruktionsprojektering.
Lind &Risør A/S
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
Boel & Abrahamsen
Udført diverse tegneopgaver af arkitekttegninger bla. a. 3D
EXPAN A/S
Udført diverse tegneopgaver til download på hjemmeside.
Dansk Beton Letbetongruppen
Udført diverse tegneopgaver til download på hjemmeside.
Kornbo Erhverv Aps
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
PL-consult Rådgivende ingeniør A/S
Udført diverse arbejdsopgaver inden for konstruktionsprojektering..
Bagger-Hansen Rådgivende ingeniør A/S
Udført diverse tegneopgaver til Konstruktionsafdelingen, samt installationsafdelingen.
VELUX
udviklet VELUX CAD til næsten alle lande i verden.
Østrig, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, United Kingdom, Schweiz, Belgien,
Holland, Italien, Portugal, Spanien, Polen, Rusland, Kina, Slovenien, Tyrkiet, Jugoslavien,
Bosnien, Chile, Rumænien, Kroatien, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn.
Topdanmark EDB
udviklet en brand-applikation.
HOTline kunde.
Danish Crown
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
Slagteri Skolen
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
HOTline kunde.
Udført diverse tegneopgaver.
Sauer - Danfoss a/s
udviklet DrawCalc, samt integration til AutoCAD.
Den danske Boghandlerforening
udviklet hjemmeside.
CIRIUS
udviklet hjemmeside.
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Løgstrup-Steel a/s
udviklet en applikation til tavlebygning.
Nordjysk El-service
tegnet el-diagrammer.
Danish Meat Research (DMRI)
tegnet plantegninger, diagrammer og 3d tegninger .
Slagteriernes Forskningsinstitut (SF)
tegnet plantegninger, samt vedligeholder bygningstegninger.
Codan Gummi
udviklet en applikation til tegning og beregning af ekstruderede gummi rør.
HOTline kunde
Borghegn Consult
tegnet tekniske tegninger og myndighedstegninger .
Carlo Lorentzen VVS a/s
tegnet ventilationstegninger til DMRI .
Oestens tegnestue
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
HOTline kunde.
Peter Lind a/s
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
HOTline kunde.
VITRAL
udviklet applikation til sammensætning af vindues profiler
som en menu med dieselkommandoer til AutoCAD LT.
VELFAC
udviklet applikation.
Byens El-teknik a/s
tegnet el-diagrammer.
EUC syd
holdt workshop kurser
udviklet på en skrædder-applikation til jakke og buks .
Teknisk skole Ishøj
udviklet på en skrædder-applikation til jakke og buks .
Kirkebjerg a/s
teknisk tegne assistance.
Birck & Krogboe
udviklet en applikation til lag håndtering og optimering.
Steff-Houlberg
udviklet tegnestandard applikation, samt holdt workshop kurser.
teknisk tegne assistance.
HOTline kunde.
Rockwool A/S
udviklet applikation til tag udlægning med Rockwool produkter.
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Tvilum
holdt workshop kurser for tegner til tegning af samlingstegninger.
Lübcke Rail
Hjælp til AutoCAD LT.
Tarco Entreprice a/s
udviklet videre på en i virksomheden eksisterende applikation.
Informationsteknik Scandinavia
holdt workshop kurser for tegner til tegning af projektions tegninger.
AutoCAD klubben
holdt workshop kurser i script, menu, lisp m.m.
Hoff & Jørgensen
udviklet applikation til AutoCAD LT.
CADconcept
udviklet diverse små applikationer og programtilpasninger.
JRV ventilation
udviklet applikation til louvertegning i tre-plan, samt udfoldet.
Steensen & Varming a/s
udviklet menuer og LISP-koder.
Ingeniørforeningen
afholdt AutoCAD kursus.
Kömmerling
udviklet tegnestandard applikation, samt hold workshop kurser.
HOTline kunde.
InfraCom a/s
teknisk tegne assistance.
Wärtsilä diesel
HOTline kunde.
INTRA development a/s
Konsulentbistand.
CIRCUIT electric a/s
udviklet en applikation til tavlebygning.
TRIAX a/s
udviklet applikation.
Tomra system a/s
workshop kursus i AutoCAD LT .
AS Bagger-Hansen
teknisk tegne assistance.
NESA
HOTline kunde.
...... det var så kundereferencer helt tilbage til 1997, så jeg stopper her!
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Fritidsjob
Teknisk tegner Christiani&Nielsen A/S skoleferier 1978
Undervisning i Basic og Comal80 hos FOF i Køge aftner 1977-84
opvasker Amtsygehuset i Køge Weekends 1977-79
hjemmesyerske for OKJ erhvervsbeklædning aftner 1977-78
rengøringsassistent for ISS SERVI skoleferier 1977-78
ekspeditrice Strøby Bageri weekends 1975-77
ekspeditrice Boholte Legetøj skoleferier 1975-76
opvasker Hotel Hvide Hus i Køge Weekends 1974
Aupair i London for at lære Engelsk sommer 1974
rengøringsassistent Hotel Hvide Hus i Køge Weekends 1973
rengøringsassistent Det Danske Rengøringsselskab A/S sommer 1973
piccoline Christiani&Nielsen A/S 17/7 - 4/8 1972

Personlige data
født i Brussel 24-03-57
kom til Danmark i 1962
dansk statsborger 24-12-71
mor død 16/3-1971
far død 19/7-1977
adopteret søster Linda i 1977
fik søn Thomas 19-06-80
fik datter Alice 24-01-85
er ikke-ryger
har lille kørekort
har egen bil
bor i eget hus
er meget glad for dyr
har haft et par ponyer
har kat og KOI-karper
har kørt BILorientering i fritiden på Landshold's plan
har haft en bestyrelsespost i VikingAutoSport
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Person profil lavet af et rekruteringsfirma (1988)
Paule Riviere er en meget præstationsorienteret person, med et dybtfølt behov for at opnå
resultater - helst her og nu. Hun kan bruge mange midler til at nå sine mål og motiveres let af
opgaver med et vist chance- eller konkurranceelement. Bag dette "drive" ligger der tillige et højt
energiniveau, som får hende til at tage initiativer og ofte forcere sagerne igennem. Hun
overkommer mere end gennemsnittet og kan få tingene til at ske omkring sig. Hun foretrækker
sandsynligvis at arbejde inden for et relativt begrænset felt og er nok ikke videre interesseret i
eksempelvis brede ledelsesmæssige opgaver. Hun har således ikke en stærk trang til at
fremhæve egne meninger eller bringe sig selv i centrum. At hun muligvis alligevel ofte vil have en
vis gennemslagskraft, skyldes andre faktorer.
Paule Riviere er et stærkt engageret menneske, som virkelig lægger følelserne i jobbet. Hun er
meget intuitiv, åben og involveret. Hun er en meget hurtig beslutningstager og anvender ofte sin
intuition til at træffe en afgørelse. Skal der tages en chance gør hun gerne det og hun kan til tider
være lidt hurtig nok på aftrækkeren. Hendes stærke engagement, målrettethed og energi kan
virke meget inspirerende på omgivelserne (hvis de kan følge med). På den anden side kan hun
udvise irritation/frustration, specielt hvis hun mister overblikket i stærkt pressede situationer eller
hvis hendes virketrang hæmmes. I sådanne tilfælde er det sandsynligt at hun reagerer meget
hurtigt og med et vist temperament, for at få lukket dampen ud her og nu.
På den sociale front er Paule Riviere ikke specielt udadvendt og kontaktskabende, skønt hun kan
være det hvis påkrævet. Hun foretrækker nok at arbejde i mindre grupper eller selvstændigt i
perioder, hvilket giver hende lejlighed til at arbejde i et for hende passende tempo (højt) og med
stramme deadlines. Hun kan godt samarbejde med andre og etablere forretningsmæssige
relationer, men generelt nærmer hun sig andre med en vis sund skepsis og tager ikke alt for gode
varer. Hun bruger sandsynligvis sin gode intuition til at se bag facaden og læse mellem linierne,
hvilket kan være en udmærket egenskab eksempelvis i forhold til kunder. Somme tider kan hun
dog være lidt kritisk overfor andre eller overfor nye ideer, som ikke harmonerer med hendes
grundholdninger. Da hun er så åben som hun er, vil det være tydeligt for omgivelserne når det
sker.
Paule Riviere bruger meget af sin energi på at få kvaliteten af sit arbejde så høj som muligt. Hun
har øje for de mindste detaljer og sørger som regel for at intet er lavet halvt, før det forlader
hendes hånd. Hun er således omhyggelig med sine opgaver og med hensyn til efterlevelse af
vedtagne regler og procedurer. Da det kan være svært for andre at følge med og leve op til de
samme kvalitetskrav, kan hun sandsynligvis ofte finde sig i en situation, hvor hun heller påtager
sig at udføre opgaven selv frem for at delegere. Hun foretrækker rimeligt konkrete og
håndgribelige opgaver frem for højtflyvende teorier eller begreber.
Indtrykket af Paule Riviere stemmer ganske godt med personprofilen. Hun har mange af de
karakteregenskaber man normalt forbinder med en typisk salgsprofil, hvilket hun tydeligvis
udnytter i sin selvstændige virksomhed. Grunden til at hun befinder sig bedre i rollen som den
udførende snarere end den sælgende skal nok søges i hendes forholdsvist lave
selvhævdelsesbehov, som kan skinne igennem som en smule manglende selvtillid. Imidlertid
arbejder hun på en måde som gør, at hun sælger sig selv gennem sit engagement, sin hurtighed
og sin kvalitet samt en rimelig stor detailviden på området.
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