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Sivilstand: Ugift			
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Epost: assadansar@gmail.com
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Utdanning
08 2008 - 06 2014		
09 2006 - 08 2007		
08 2003 - 06 2006		

Arkitekt, NTNU (Mastergrad)
Crew Chief Assistent, flytekniker, Bodø. (Militærtjeneste med tilleggsutdanning)
Student, Nordstrand VGS (allmenne, økonomiske og administrative fag)

Faglig fordypning
2014			
Masteroppgave (Halvår - 30 studiepoeng)
			
Tegnet en barnehage i Trondheim. Diskuterer bl.a. hva som skjer når en barnehage blir matchet opp mot 		
			
en tettere og urban struktur. Jeg tar opp tema som sikkerhet i lek, grenser og overganger og hva vertikalitet
			
kan være i en barnehage.
2013			
Bygningsvern - Transformasjon i bygget miljø (Halvår - 30 studiepoeng)
			Deler av kurset befant seg på Røros, der vi på forhånd ble delt inn i grupper og fikk ansvar for ulike bygg.
			
Disse bygningene ble så nøye oppmålt og dokumentert i en tilstandsanalyse. Siste del av kurset gikk ut på å
			
ta tak i et av bygningsanalysene og prosjektere for fremtidig bruk med fokus på stedets karakter.
2013			
Design in context (Halvår - 30 studiepoeng)
			Kurset bestod av to faser. Første fase var å reise ned til Boca Maule i Chile, hente informasjon og bygge små
			
prosjekter langs sumpen for å øke bevisstheten rundt stedet. Andre fase bestod av å prosjektere boliger og
			
utarbeide strategier for hvordan man kan beskytte og utnytte sumpen.
2012			
Boligprosjektering (Halvår - 30 studiepoeng)
			
Boligkurset gikk ut på å tegne et asylmottak i Trondheim. Asylsøkere er en sårbar gruppe mennesker.
			
Fokuset i kurset var å tegne boliger hvor de har muliget til å trekke seg tilbake for å bearbeide det som har
			
skjedd, men også et sted hvor de kan bli sett og bli lagt merke til.

Stillinger
08 2014 - 		
Arkitekt, Svein Skibnes Arkitekter AS
			
Midlertidig ansatt som arkitekt. Fullføre jubileumsbok, layout og design samt klargjøring av plan, snitt og
			
fasader. Bearbeide detaljtegninger og annen håndtegnet materiale.
04 2012 - 06 2012 / 13
Grunnarbeider, Enaco
			
Kutte, sveise, måle og planlegge plassering av stålsøyler. Plassere og klargjøre prefabrikerte hulldekker på
			
søyler. Utarbeide og sette opp datadekker. Snekre trapper, ramper og gjøre klar støttestruktur for
			
rørleggere og VVS i høyden.
02 2012 - 03 2012		
Praktikant, Progressive Consultants			
			
Utarbeide og behandle planer, snitt og fasader i Photoshop og Illustrator. Innføring i 3D Studio Max
06 2011 - 09 2011		
Selger, Elkjøp Skøyen AS
			
Jobbet som selger på tele avdelingen hos Elkjøp Skøyen og solgte bl.a. utstyr som gps, brebånd og alt
			innen telefoni.

Prosjekter
03 2013 - 04 2013		
			
			
			
06 2012 - 06 2012		
			
			
09 2011 - 01 2012		
			
			

Design in context, NTNU
Én utvidelse av kurset Design in context i regi av NTNU med Sami Rintala og Pasi Aalto. Deler av kurset er
en byggeoppgave i Coronel, Chile. Her ble det bygd flere mindre prosjekter for å øke bevisstheten rundt
regionale og klimatiske utfordringer.
Naustet på Bjørvika, Trestykker
Workshop gjort på tvers av de ulike arkitektskolene. Naustet ble ferdigstilt samme sommer og står idag
ytterst langs en steinmolo mellom sørenga og den norske operaen.
Project Niafourang, Niafourangs Venner			
Planlegge og bygge et ungdomshus i Senegal sammen med lokalbefolkingen. Prosjektet ble finansiert av
Lund+Slaatto og fikk internasjonal oppmerksomhet. Projectniafourang.com for mer informasjon.

språk
Norsk (morsmål)		
Muntlig: Meget godt
Engelsk			Muntlig: Meget godt
Urdu			Muntlig: Meget godt
Spansk			Muntlig: Noe		

Skriftlig: Meget godt
Skriftlig: Meget godt
Skriftlig: Noe
Skriftlig: Noe
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