
 

PERSONLIG
Navn
Paul Halvorsen

Adresse
Algarveien 66 
8007 Bodø

Telefonnummer
4980809000

E-post
eksempel@cvmaker.no

Fødselsdato
22-03-1997

Fødested
Bodø

Kjønn
Mann

Nasjonalitet
Norsk

Sivilstatus
Singel

Førerkort
B

LinkedIn
https://no.linkedin.com/in/example-
profile

INTERESSER

Politikk, Frivillig arbeid, Internasjonale

forretningsforhold

FERDIGHETER
Presentasjoner

Kommunikasjon

Organisering

Samarbeid

SPRÅK
Norsk

Engelsk

Tysk

    

    

    

    

    

    

    

Curriculum Vitae

Omstridt og ambisiøs Human Resource Management (HRM) utdannet med erfaring innen HR.
Svært dyktig til å formidle informasjon og holde presentasjoner i en profesjonell setting. Jeg er
en geniun, energisk og omsorgsfull person med høy arbeidsvilje og gode samarbeidsevner.
Leter etter rolle som HR-assistent som bruker sterke mellommenneskelige ferdigheter og
mulighet til å påta seg høyt ansvarsnivå. Ser helst etter en stilling i en frivillig organisasjon eller
et selskap med høye etiske verdier.

HR-assistent
McDonalds, Bodø

Koordinerte en medarbeidertilfredshetsundersøkelse rettet mot å
identifisere områder med misnøye hos ansatte
Støttet forskjellige teammedlemmer med å utføre forskning,
analysere data og komme med anbefalinger til senior ansatte
Selvtilliten økte som et resultat av å få ansvarsområder og ved å
holde presentasjoner til seniormedarbeidere på møter
Assistert med generelle administrative plikter og håndtert
HR‑relaterte spørsmål, inkludert lønn og personalkontakter
Utviklet grunnleggende forståelse av det essensielle i
arbeidsrettslige forhold og HR‑pratikk

okt. 2018 - juli 2020

Leder for ISU Bodø
ISU Bodø, Bodø

Overordnet driftansvar for foreningen
Oppfølging av styremedlemmer
Kontrollperson for økonomiansvarlig
Kommunikasjon med ledergruppen på NORD Universitet
Organisere event for både norske og utvekslingsstudenter
Kontaktperson for media, næringsliv og studentpolitiske organer

aug. 2019 - juni 2020

Frivillighetskoordinator (frivillig)
Røde Kors, Bodø

Administrere papirer for nye frivillige, inkludert screening av
søknader for shortlisting og registrering av personlige
kontaktdetaljer på Microsoft Access base
Opplæring og oppfølging av nye frivillige
Lærte hvordan man kommuniserer via e‑post, telefon og brev på
en profesjonell måte, både nasjonalt og internasjonalt
Samarbeidet tett med mennesker av ulik bakgrunn
Nettverksarbeid innad i frivilliggruppen

mai 2017 - nov. 2019

PROFIL

ARBEIDSERFARING



Allmennfaglig
Bodø Videregående skole, Bodø

Allmenne, økonomiske og administrative fag.
Generell studiekompetanse

aug. 2014 - juni 2017

Human Resource Management (HRM), Bachelor
NORD Universitet, Bodø

Kunnskap og ferdigheter innen 
Moderne ledelsesteori
Organisasjonspsykologi
Arbeidsrett
Markedsføring
Bedriftsøkonomi og konkurranseevne
Prosjektledelse
Arbeidsmiljø/HMS og arbeidsmarked.

aug. 2017 - juni 2020

Røde Kors Startkurs
Røde Kors

Innføring i Røde Kors historie og verdier

mai 2017 - mai 2017

Røde Kors Psykososial førstehjelp
Røde Kors

Kurs i psykososial førstehjelp 

mai 2017 - mai 2017

Røde Kors Førstehjelp
Røde Kors

Grunnleggende kunnskap og kurs i førstehjelp

mai 2017 - mai 2017

Referanser gis på forespørsel.

UTDANNING OG KVALIFIKASJONER

KURS

REFERANSER
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