CV, Josep Termens
Personalia
Födelseår
Nationalitet
Titel
Språk

Utbildning
1993-2000
2009-2010

1975
spansk.
civilingenjör.
svenska (flytande i tal och skrift), engelska (flytande i tal och skrift), spanska
(modersmål), katalanska (modersmål).

MSc Civilingenjör i Energiteknik vid Univ. Politecnica de Catalunya, Barcelona.
Examensarbete: ”Förstudie av ett förgasningsverk med biomassa”
Postgraduate Diploma i förnybar energi vid Newcastle University. Examensarbete:
“Förstudie för småskalig elproduktion i Thomas Hepburn School”.

Övriga utbildningar och kurser
2014
Energimyndigheten, Stockholm. Utbildning som Energi- och klimatrådgivare.
2015
Approvus, Borås. Utbildning inför certifiering som energiexpert.
2015
Teknologisk Institut, Stockholm. Praktisk energieffektivisering.
Anställningar
2016 CIT Energy Management, Göteborg. Projektledare.
2015

Göteborgs Stad. Energirådgivare (målgrupp företag).
Analys av företagens energistatistik. Energigenomgångar inklusive
uppvärmningssystem, ventilation, belysning, kyla och process. Förslag på
energieffektiviserings åtgärder.

2011-2015

Hållbar utveckling Väst (energikontor i Västra Götaland), Göteborg. Projektledare.
Projekt för att minska energianvändning och energieffektivisera företag, föreningar,
mm. Projekt med syfte att sprida kunskap om och främja användning av förnybar
energi. Stöd till samordning av energi- och klimatrådgivarnas nätverk i Västra
Götaland.

2010

Navitas Paradigma, Barcelona. Projektkonsult. Framtagande av en ny teknisk handbok
om principer, användningssätt och möjligheter för småskaliga vind- och sol-vindhybridlösningar.

2000-2008

AGBAR, Barcelona. Projektansvarig VA-distribution/ Utvecklings ansvarig.
Dimensionering, planering och projektering av utbyggnad av VA-nätet i Barcelona
området. Plan för att förbättra effektiviteten i VA-nätet: flödeskontroll- och
läckagedetekteringssystem.

Beskrivning av verksamhet och kompetens
Jag bidrar till CIT Energy Management med min kunskap och erfarenhet inom energi och
projektledning. Att ha utvecklats och arbetat i olika länder och arbetsområden har hjälpt mig att ha
ett brett perspektiv som jag använder mig av för att lösa utmaningarna som dyker upp. Mitt
professionella mål är att hjälpa till att utveckla ett hållbart energisystem och samhälle. Som person
tycker jag om att dela idéer, generera initiativ och testa nya vägar. Som projektledare på CIT Energy
Management AB är jag involverad i olika projekt inom energi mot diverse målgrupper samt inom
inneklimat i byggnader.
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