Personalia!

Naam
Woonachtig te
Telefoon kantoor
Geboortejaar
Nationaliteit
Rijbewijs
Beschikbaar

Sinan Asmar
De Del 20, 6891AP Rozendaal
0031-645414554
1968!
Nederlandse!
B
In overleg, fulltime

Even voorstellen

Sinan is een zeer ervaren architect met uitgebreide ervaring in project- en Designmanagement, inclusief project
en bouw-management. Sinan heeft een Masterdiploma in architectuur met meer dan 28 jaar internationale
werkervaring (in Nederland, Dubai en Doha). Een greep uit Sinan projecten zijn stedenbouw, infrastructuur,
musea, resorts, Metro-projecten, transport terminals, interieur & fit-out, militaire kampen, kantoorgebouwen,
woonbouw projecten, gezondheidscentra, culturele gebouwen, industriële gebouwen, scholen en retailprojecten.
Sinan is een effectieve teamspeler met solide communicatie- en leiderschapsvaardigheden en heeft een
enthousiaste drive om uitdagingen aan te gaan.
Kernvaardigheden:
Programmabeheer | Projectmanagement (PM/CM) | Design Management | Project Haalbaarheid &
Risicobeheer | Teamleider!
!
Opleidingen:
!
2002
!
1990

Masteropleiding in Architectuur (March), Academie van Bouwkunst ArtEZ te Nederland!

2007
!
2011

Lid, Bond voor Nederlandse Architecten (BNA), en het Bureau Architectenregister !

2016
!

Arcadis Way - Fundamentals of Project Management (18 Modules certificates)

Bacholer - Architectural Engineering (BSc), Technisch Universiteit te Bagdad (Architect)

Gecertificeerd Project Management Professional (PMP) – PMI/USA
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Werkervaring
2019 tot heden

2015 tot 2019
-

GEIC – Project Deisgn Director
Design Management en Programma beheer van de nieuwe Industrial Area in Qatar, Client
Qatar Free zone Authority.
ARCADIS - Principal / Hoofd Architectuur Afdeling
Qatar Children’s Museum, Arcadis te Qatar

Project Manager van het Qatar Children's Museum Project,
Zulal Destination Spa & 5 sterren resort,
Red Lind South DOHA Metro.
Leiderschap verschaffen aan het team bestaande uit 15 professionals in het Midden-Oosten en het
managen van een team van 184 professionals in Midden-Oosten, Europa en Azië;
Hoofd Architectuur afdeling / business development - Pursuit leader / Bid Manager, Arcadis Doha
Arcadis heeft Hyder Consulting (UK) overgenomen.

Qatar Children’s Museum, Qatar
Project Manager van het Qatar Children's Museum Project (Bouwkosten USD 110 mln - Arcadis
ontwerpkosten USD 3,96 mln). Het leiden van een team van 184 professionals in het Midden-Oosten
Europa en Azië. Waaronder 16 Arcadis-discipline; Architectuur, Facades Engineering, Interieurontwerp,
Landschapsarchitectuur, Structural Engineering, MEP, Veiligheid, Audiovisueel, IT, Cost Consultancy,
Infrastructuurbedrijven, Mobiliteit & Parkeren (Verkeer), Duurzaamheid, BIM & BIM360docs, Specificatie,
Permitting, Afvalbeheer, Milieu Vergunningen, Bodemonderzoek. En externe subconsultant; Akoestische
engineering, Verticaal transport, Keuken / F & B, Lichtontwerp, Bewegwijzering, Brand- en leefveiligheid.
Het 16000 m² groot gebouw voor het Children's Museum verspreid over 45000 m² museumterrein is
ontworpen door UN Studio (Ben Van Berkel). Arcadis in de capaciteit van de hoofdontwerpconsulent
kreeg de opdracht om de ontwerpontwikkeling vanaf het gedetailleerde ontwerp uit te voeren, tot
projectafsluiting, inclusief de aanvraag voor de bouwvergunning.
Als Bid Manager en vervolgens de PM waren de taken waar ik bij betrokken was tijdens het aanbesteding;
Analyseren van de RFP, vormen van het beste biedingsteam van de kantoren van Arcadis over de hele
wereld, het maken van de technische en financiële biedingsvoorstellen, waaronder: het creëren van de
biedmodellen en deze goedgekeurd krijgen door hoger management, schrijfmethodologieën,
overzichtsprojectbeheerplannen en alle andere gevraagde aspecten om succesvolle biedingen te
creëren, Inschrijving, Klantencontact, Ondertekenen van contracten, Programmering, Cashflow, Update
van risicoregister, wijzigingslogboek, Te voltooien kosten, Variatie, Claims, projectreviews met hoger
management en financieel team, enz ...
Naast mijn rol als PM, heb ik als de Architectural Team Leader, de ontwikkeling van de Architectuur en
de Interior Packetten ondernomen met onze Architectural and Interiorontwerpers in Doha (het
hoofdkantoor), Interior Design Team in Londen (CallisonRTKL) en Global Excellence Center (in Azië).

Zulal Destination Spa & Vijf Sterren Resort, Qatar
Project Manager van "Zulal" Spa & vijf Sterren Familie Resort Project (10ha) voor Msheireb Properties.
(Ontwerpprijzen USD 5 mln)
Zulal Spa & Five Star Resort is ontworpen door WATG (VK). In de hoedanigheid van
hoofdontwerpconsulent beheerde Arcadis de ontwerpontwikkeling vanaf het Schematische ontwerp en
projectdefinitie.

Het managen van een team van 106 professionals in het Midden-Oosten, Europa en Azië. Waaronder 15
Arcadis-discipline; Architectuur, Maritiem, Structural Engineering, MEP, Veiligheid, Audiovisueel, IT,
Infrastructuur, Utilities, Verkeer, Duurzaamheid, Architect voor Record & Vergunning, Afvalbeheer,
Milieubeoordeling en vergunningen, Geotechnisch onderzoek. En externe subconsultant; Akoestische
engineering, Verticaal transport, Lichtontwerp, Bewegwijzering & bewegwijzering, Brand- en
leefveiligheid, spaspecialist.
Red Line South - Architectural Branding & Fit-Out (Doha Metro), Qatar
Beheer van het ontwerp en de bouwcoördinatie van de Shelter Mock-ups van de Red Line South Metrolijn, als onderdeel van de Arcadis-scope voor de architectuur & fit-out van de stations. De klant is een joint
venture onder leiding van QDVC en de uiteindelijke klant is Q-Rail.
Architectuur Afdeling Hoofd + Business Development
Pursuit Leader / Bid Manager – Arcadis Doha
Sinan is de Pursuit Leader (Bid Manager) voor de divisie Gebouwen in het kantoor van Doha. Als
onderdeel van de Sinan als hoofd van de architectuur om nieuwe klanten te houden en te zoeken, heeft
Sinan verschillende kansen op ons kantoor in Doha kunnen brengen, waarvan een deel later projecten
worden. Multidisciplinaire & miljoenen biedingen afhandelen (volgens Arcadis Way). het beste
biedingsteam vormen uit Arcadis 'kantoren over de hele wereld, elke RFP analyse, de technische en
financiële biedingsvoorstellen creëren, inclusief: het creëren van de biedmodellen, het analyseren van het
risico en de cashflow en deze laten goedkeuren door RTB / EB, schrijfmethodieken , Overzicht van
projectbeheersplannen en alle andere aspecten die worden gevraagd om succesvol biedingen te maken.
Hoofd Architectuur Afdeling – Arcadis Doha
Het Architectuur team bestaat uit 15 Architects (6 Sr Architects, 5 Architects en 4 Junior Architects), die
momenteel projecten ontwikkelen in samenwerking met een uitgebreide 40 Architects in Azië (Manilla).
Als afdelinghoofd moet ik de technische ondersteuning aan het team geven, de tekenpakketten
beoordelen en goedkeuren vóór indiening, resourceplanning en het team 3 maanden vooruitkijken, het
team ondersteunen bij het bepalen van hun doelen en hun prestaties volgen, het aanmoedigen van de
Teamwork en samenwerking, jaarlijkse prestatiebeoordeling en promoties.
De volgende vaardigheden hebben me geholpen mijn doelen te bereiken:
•
•
•
•
•

Analytische en probleemoplossende vaardigheden
Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden
Ervaring met Microsoft Office, architectuurgerelateerde software AutoCAD, Photoshop, 3D Max,
Sketchup, BIM (Autodesk Revit)
Kennis van architecturale ontwerppraktijken (binnen de opdracht van ingenieurs afdeling)
Sterke kennis van bouwwetten en codes (Internationaal (IBC) en de Nederlandse bouwbesluit)

Rollen en verantwoordelijkheden als Project Manager
Leiderschap verschaffen aan het team dat bestaat uit Discipline Leaders, PCS Engineers en Proposals
Team om correcte prijsstelling en voltooiing van architecturaal / technisch ontwerp en
masterplanningprojecten te verzekeren binnen de parameters van tijd, budget en kwaliteit:
• Leid het voorstellensteam om technische en financiële voorstellen te voltooien. Verantwoordelijk
voor de goedkeuring door de regionale en wereldwijde tendercommissie.
• Teamleiders toewijzen aan ontwerppakketten (voor een multidisciplinair project).
• Maak het algemene projectbeheersplan voor de toekenning van het project.
• Contact onderhouden met het senior management van de klant en problemen oplossen met
Arcadis en de klant om een goede werkrelatie te garanderen.

•

•

•

•

Zorg voor de voorbereiding van rapporten over de voortgang van elk project om te voldoen aan
vastgestelde kosten- en planningsdoelen en andere contractverplichtingen en zorg ervoor dat
actie wordt ondernomen om afwijkende prestaties te corrigeren en contractuele verplichtingen
te bereiken.
Toezicht houden op en het beheer van de levering van de volgende projectdiensten:
- Het opstellen van mensurenbudgetten en -roosters voor projecten en hun samengestelde
werkpakketten en het opstellen van prestatie-indices betreffende kosten en tijdschema.
- De ontwikkeling en het gebruik van projectplanningssystemen en -procedures, inclusief
masterprojectschema's.
Om toezicht te houden op de verificatie door projectmanagers dat geschikte
kwaliteitscontroleprocedures en controlepunten worden geobserveerd en dat projectontwerpen
reageren op en geschikt zijn voor de behoeften van klanten.
Zorg voor nauwe samenwerking met het hogere management met betrekking tot de organisatie
en het personeel van projecten.

2014 - 2015

Qatar Project Management (Project Management / Construction Management
PM/ CM Consultant) / Technical Manager (Architectuur & Interior)

- Project Manager van het Entertainment Island - Orientalist museum,
- Al-Khor development Master Plan (RFP),
- Internal security program (ISF) Kazerne Al Duhail Program.

Entertainment Island – Orientalist Museum
Het gebouw van Wereld klasse Museum (65022m²), ontworpen door Herzog & De Meuron (HDM).
Namens de klant (in de hoedanigheid van klantvertegenwoordiger - PM / CM) hebben we het
ontwikkelingsproces gecoördineerd met Herzog & De Meuron, Buro Happold en Tabanlioglu. Sinan
taken waren om de inzendingen van de Architectural and Interior Design van de Design Architect (HDM)
en de Lead Design Consultant (Buro Happold en Tabanlioglu) te beoordelen en opmerkingen te maken.
Het Amusement Eiland is een extreem spraakmakend project en wordt gedreven door een visie om een
unieke culturele, gastvrijheid, vrije tijd en conferentiebestemming te creëren met een mix van culturele,
gastvrijheid, conventie, spel en educatieve ervaringen.
De voornaamste componenten die voor dit project worden overwogen, zijn het uitvoeren van het
Masterplan en het ontwerp van de infrastructuur, met inbegrip van een brug, een Oriëntalist museum,
een VIP-hotel met vijf sterren plus, een internationaal congrescentrum en een park.
Het museumgebouw bestaat uit; Galerijen, Theater (voor 600 personen), Auditorium, Gebedshal,
Bibliotheek, kantoor (VIP en Museum personeel), Conservatie Labs, Restaurants & Cafés en
bijbehorende BOH-services.
Al-Khor Development Master Plan (RFP)
Sinan ondernam de ontwikkeling van de Request for Proposal (RFP) voor de aanbesteding van het AlKhor Development Master Plan, de aanbesteding omvat de Detail Master Plan fase t/m de Issue voor
Constructie (IFC) tekeningen, voor infrastructuur en gebouwen.
Het terrein van de site is ongeveer 5.479.449 m², de totale bruto vloeroppervlakte (GFA) is ongeveer
6.460.335 m² en de bebouwde kom (BUA) is ongeveer 8.412.279 m². Het project bestaat uit 23.766
eenheden. De totale bevolking zal rond 127.894 inwoners zijn. De belangrijkste componenten van het
huidige bijgewerkte masterplan zijn als volgt:
• Residentiële en commerciële gebouwen,

• Drie jachthavens met bijbehorende horecagelegenheden, recreatie- en winkelvoorzieningen,
• Een kanaal en bijbehorend lineair park,
• Een resorthotel met bijbehorende strandvilla's,
• Vijfsterrenhotel en Central Park,
• Verscheidene woningtypen en beloopbare wijken, met locaties aan het water en achterland,
• Internationale scholen, gemeenschaps- en religieuze voorzieningen,
• Winkelcentrum, traditionele soek en bijbehorende aanbiedingen,
• Duurzame openbare ruimte, parken, pleinen, stranden en ecologische gebieden die recreatiefaciliteiten
bieden op het water en op het vasteland;
• Commerciële kantoren en showroomfaciliteiten.
Internal Security Program (ISF) Kazerne Al Duhail Program (Confidential)
In de hoedanigheid van de Architectural Manager (Client Representative PM / CM) was het de taak van
Sinan om de Design Consultants tekeningen te herzien en opmerkingen te maken (voor sommige
pakketten die zich nog in de Ontwerpfase bevinden) en de voortgang van werken voor andere
bouwphase te beheren. De taken omvatten pre-kwalificaties en selectie van nieuwe adviseurs en
aannemers, het bijwerken van het Design Management Plan (DMP), het risicoregister en de
maandelijkse voortgangsrapporten.
De bouw van een nieuwe (militaire) kampeerfaciliteit in Al Duhail, aan de rand van Doha. Het kazerne
beslaat in totaal vier miljoen vierkante meter. Het ISF-project zal grootschalig zijn en meer dan 330
individuele gebouwen bevatten die zijn samengesteld uit verschillende soorten speciaal gebouwde
faciliteiten. Het nieuwe kamp zal naar verwachting vijf jaar in beslag nemen en de opdracht van QPM
vereist dat zijn deskundigheid gedurende de gehele tijdlijn van het project beschikbaar is voor de klant,
vanaf de planning, tot en met de bouw en tot en met de voltooiing in 2016.
De betrokkenheid van PM bij het project is volledig, met de verantwoordelijkheid om toezicht te houden
op het ontwerp, de bouw en het algemene projectbeheer voor de ontwikkeling. (Beschrijving zoals
vermeld in QPM-website).
Het project is vertrouwelijk, ik kan verder ingaan op mijn rol in dit megaproject tijdens een persoonlijk
interview.
Left this company to join Arcadis in the Middle East

2009 -2014

Senior Project Manager, ENERY CITY te Qatar
Projecten:

-

Al-Jawhara Oasis of Life Project - Project Manager (PM/CM);
Energy City Qatar – Project Architect – Senior Project Manager;
H01 – ECQ Head Quarter Building – Senior Project Manager
ECQ – Light Rail Transit (LRT);
ECQ – Public Realm and Landscape Design;
Qatar Entertainment City (QEC) – Program Manager.

Al-Jawhara Oasis of Life Project – Project Manager (PM/CM)
In de hoedanigheid van de klantvertegenwoordiger was Sinan verantwoordelijk voor het ontwerp en de
aanbesteding van masterplanning en infrastructuur voor gezondheidszorg, residentiële gebouwen,
detailhandel en gemeenschapsvoorzieningen (moskee, scholen). over (26 hectare / Bouwkosten US $
1,5 miljard), in Al-Erkyah District in Lusail (de nieuwe uitbreiding van Doha). Verantwoordelijkheden: als

vertegenwoordiger van een klant; het project beheren en coördineren (rechtstreeks rapporteren aan de
Deputy CEO - CTO) tussen de klant (Bahreinse bank), autoriteiten (Qatari Diar - Lusail Administration
Complex), de consultant en subconsultants (AECOM - Methodist International - DTZ - Ellerbe Becket) .
Mijn taken zijn gestart vanuit de Tender Evaluation van de consultant, via de Market & Feasibility Study,
Master Planning, Infrastructure & Utilities Design (primaire en lokale wegen, straatbeeld,
landschapsarchitectuur en voorzieningen in de openbare ruimte, evenals alle transport- en
distributienetwerken van nutsbedrijven die drainage, riolering, drinkwater, elektriciteit, gas, districtskoeling
en telecommunicatie.

Energy City Qatar – Project Architect – Senior Project Manager
In de hoedanigheid van de Ultieme Klant, ondernam Sinan het Programmabeheer van de Energy City
Qatar (oorspronkelijk ontworpen voor olie- en gasbedrijven), inclusief maar niet beperkt tot; Coördinatie /
Liaison met de Meesterontwikkelaar Qatari Diar om de Masterplanaanpassingen goed te keuren (waar
nodig), Verbinding met de PMC (Parsons) voor de toewijzing van de Infrastructuur, de beoordeling van
de onder ontwikkelaars ontwerpt submissies naar Energy City Qatar DC1, DC2 en Bouwwerken mogelijk
maken, stadsontwikkelingslogistiek, beheer van alle duurzaamheidsaspecten en renovatie van het
openbare domein en landschapsontwerp van Energy City, Qatar. Rapportage aan de CTO (76 hectare /
bouwkosten 2,6 miljard USD / 101 kantoren).

H01 – ECQ Head Quarter Building – Senior Project Manager
In de hoedanigheid van Project Architect - Senior Manager, voerde Sinan het antwoord uit aan de RFI's
van Contractanten tijdens de aanbestedingsfase, de Duurzaamheidbeoordeling (QSAS 5 Stars), Value
Engineering (Architectural) (25000m² / Bouwkosten US $ 120 miljoen).
ECQ – Light Rail Transit (LRT)
In de hoedanigheid van Project Architect - Senior Manager, voerde Sinan de Monitoring, Coordination
en Design review uit van de twee metrostations (EC1-01 & QAP-01) en de LRT-tunnels binnen de
ontwikkelingsgrens van ECQ. (de hoofdaannemer: QDVC - Designer: ATKINS) en klant: LREDC,
PMCM: Parsons.
De stations zijn tegen het einde van het vierde kwartaal van 2013 volledig voltooid. LRTtunnelbouwwerkzaamheden en opvulling zijn voor 100% voltooid. De voorzieningen binnen de LRTcorridor, die werden gesloopt voor de bouw van de LRT-tunnel, zijn tegen het einde van het eerste
kwartaal van 2014 voltooid.
ECQ – Public Realm and Landscape Design
In de hoedanigheid van Project Architect - Senior Manager, voerde Sinan de taken uit van Managing the
consultant (Chris Blandford Associates) door de upgrade van het Public Realm (het creëren van de
commerciële boulevard) en het landschapsontwerp.
Het doel was om een uniform landschapsontwerp voor de energiestad te creëren en om een dynamische
handelsboulevard in het midden van de stad te creëren.
Qatar Entertainment City (QEC) – Program Manager
In de hoedanigheid van de Klantvertegenwoordiger beheerde Sinan het Programmabeheer van de Stad,
inclusief maar niet beperkt tot; de voorbereiding van de handleidingen voor projectontwikkeling
(richtlijnen) voor de eigenaren, de subontwikkelaars en de aannemers van de Entertainment City Qatar
(QEC) in Lusail.
Het leveren van projectlogistiekbeheer (adviseurs begeleiden, inzage bekijken van de gedeponeerde
documenten, zorgen voor aanvaarding door de overheid van de door de cliënt gevraagde wijzigingen).

De voorbereiding van de Project Design Manual (PDM), de ontwikkeling bestaat uit Mall, Theme Hotels,
Residentiële torens, commerciële gebouwen, entertainment park, villa's. En het coördineren van het
nieuwe ondergrondse LRT-station met QDVC en Lusail.
Werken als klantvertegenwoordiger voor het investeringshuis van Abu Dhabi (ADIH).

2008-2009

Senior Design Architect, WS Atkins and Partners Overseas te Dubai!

!
Als Senior Architect / Design Manager met internationale multidisciplinaire
consultants en ontwerpteams gewerkt aan diverse projecten:

- Verantwoordelijk voor het leiden van het ontwerpteam om de "Design Excellence" te
verbeteren door middel van gekwalificeerde projectlevering;

- Beheer kleine en middelgrote projecten of secties van grotere projecten om de
doelstellingen van de klant te realiseren en te programmeren;

- Het leveren van technologische input en begeleiden technische input van anderen
binnen de discipline Architectural;

- Verantwoordelijk voor het efficiënte en economische gebruik van een klein team van
junior architecten-assistenten en CAD-technici binnen projecten;

- Toezicht houden op ondergeschikt personeel bij het opstellen van plannen, specificaties
en voorlopige bouwlay-outs en kostenramingen.

- Toezicht houden op de presentatie van plannen om overheden te besturen en toe te
staan voor landgebruik, zonering en goedkeuringen

- Het bieden van technische consultaties voor interdisciplinaire analytische studies en
analyses.

- Het adviseren van contractpartners en goedkeuring geven op aanpassingen in het plan;
- Voeren van projectmagement inclusief ontwerp.
2007-2008

Senior Architect / project manager, Royal Haskoning Nederland NV!

!
Sinan heeft gewekt aan vier watertransporterminals bij: Al Ghubaiba, Union
Square, de Gold Souk en Deira City Centre langs de Dubai Creek, Het project werd
gewaardeerd op meer dan AED 500 miljoen.

- Het adviseren van contractpartners en goedkeuring geven op aanpassingen in het plan;
- Voeren van projectmagement inclusief ontwerp.
- Opdrachten bestond uit complexe ontwerpopdrachten en de integratie van
moderne technologie;

- Beheer van de betrokken projecten co-coördinerend extern met de klant, Dubai Road
and Transport Authority (RTA), en intern met de Structural, MEP, Acoustic and
Infrastructure ingenieurs van Royal Haskoning in Nederland en Dubai.

- Ervaring opgedaan als lid van het senior management team, ondernam de detaillering

van de volgende projecten tijdens de ontwerp ontwikkelingsfase van de 4 terminals,
waar de integratie van moderne technologie in traditioneel gebouwontwerp vereist is.
Daarnaast een LEED-werkplaatscertificaat voor groene gebouwen ontvangen. (de
terminalgebouwen waren gericht op de LEED Gold-rating).

Projecten:

- Water Ferry terminal Alghubaiba in Dubai (at Dubai Creek) for RTA 2007
- Water Ferry terminal Union Square in Dubai (at Dubai Creek) for RTA 2007

- Water Ferry terminal Gold Souq in Dubai (at Dubai Creek) for RTA 2007
- Water Ferry terminal Deira City Centre in Dubai (at Dubai Creek) for RTA 2007!
2000-2007

Bouke Verhaagen Architecten (BV) - te Arnhem
De ervaring van Sinan in dit kantoor was gevarieerd, met betrekking tot
architectonisch ontwerp, stedenbouw, de ontwikkeling van details en
interieuropdrachten. Zijn opdrachtenportfolio omvatte residentiële projecten,
stedelijke planning, culturele, kantoor- en winkelprojecten, als volgt:

1997 - 2000

2006-2007

Architect voor het conceptontwerp hoofdplan van een nieuwe
woonontwikkeling. (91 huizen en villa’s) te Ede

2006-2007

Architect voor het conceptontwerp masterplan van een nieuwe
woonuitbreiding. (65 huizen en villa's) in Harskamp - Ede

2006-2008

Architect voor showrooms (oppervlakte 8000m²) te Nijmegen

2005-2007

Architect voor een duurzaam woonproject van 30 eenheden (6
huizen + 24 appartementen) te Elst (Gld)

2005-2006

Architect voor zorgcomplex van 30 appartementen voor mensen
met speciale behoeften voor Stichting Philadelphia te Arnhem

2001-2004

Architect voor duurzame woongebouwen aan de Hofpoort; !
87 eenheden (16 huizen + 71 appartementen) te Arnhem

2001-2002

Architect voor een kantoorgebouw voor Stichting Thuiszorg
Midden-Gelderland te Bemmel.

2002-2008

Architect voor een duurzaam woonproject van 43 eenheden (25
huizen + 18 appartementen), plus renovatie van 49 woningen te
Ouderkerk aan de Amstel

Architect, Duoplan Doetinchem Achitecten te Doetinchem
De werkzaamheden bestaan uit het onderstrepen van voorlopige ontwerp- en
definitieve ontwerptekeningen. Het maken van 3D presentaties.
De opdrachtenportfolio omvatte industriële gebouwen, residentiële projecten,
scholen, kantoorgebouwen, villa's, als volgt:
Projecten:

-

PVI (Paper Recycle Industry) + kantoorgebouw. 8500m² te 's-Heerenberg
Kemko (Paintings Company) + kantoorgebouw. 3800m² te Doetinchem
LicoTec (polyetherlichtindustrie) + kantoorgebouw. 7200m² te Duiven
Codec (schilderijenbedrijf) uitbreiding op de bestaande fabriek. 4200m² te Epe
Van Gammeren (Bouwbedrijf) + kantoorgebouw. 5300m² te Doetinchem
Kroon Kozijn (glasindustrie) + kantoorgebouw. 6000m² te Doetinchem
Uitbreiding van verschillende scholen te Didam.

1994-1996

Master’s Research - The Netherlands!
Museum van het menselijk lichaam te New York

1990-1993

Project Manager, Civil Authority Office te Iraq!
Het herstel van bouwprojecten voor het leger beheren tijdens de Golf oorlog
en de coördinatie en aansturen van structurele en MEP-ingenieurs.

1990-1993

Architect, Al Hudaithi Architects te Iraq!
!
Werkzaamheden bestaan uit:

- Design Architect voor residentieel gebouwen, kantoorgebouwen, villa’s;
- Verantwoordelijk voor de presentatie’s van verschillende projecten;
- Verantwoordelijk voor de voorlopige en definitieve ontwerptekeningen.!
Certificaten en Trainingen
!
!
2018
21th Century Line Manager training (Arcadis)
2016
Arcadis Way - Fundamentals of Project Management (18 Modules certificates)
2011
PMP - PMI Certified Project Management Professional since 2011!
2011
Grade- A, registered Engineer with the Ministry of Municipality and Environment te
Qatar!
2010
Sustainability Manager, GSAS-CGP Senior Specialist, with extensive LEED knowledge!
2007-2009
Registered Engineer with the Union of Engineers te Dubai
Software

All Plan | Auto CAD | Microsoft Word | Photoshop | Microsoft Excel | SketchUp

Talenkennis

Nederlands
Engels
Arabisch

Interesses

Zwemmen

Moedertaal
Vaardig!
Vaardig

