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Jeg vil fortsette å jobbe på den veien som er samtidig, og samtidig utvikle mitt
lederskap, innen statlig, kommunalt og privat, helst med et tydelig fokus på
samfunnsnyttig orientering.

A R B E I D S E R FA R I N G
Chef
Skolverket, Oslo

sep. 2008 - april 2011

I løpet av min tid som jeg jobbet ved National Agency for Education, ledet en gruppe på
8 ansatte funksjonene intern og ekstern web, design, kontakt med media, ulike typer
arrangementer, markedsføring og språkbehandling. Under mitt arbeid var de
strategiske problemene og ledelsesstøtte en avgjørende del. Som leder jobbet jeg
målrettet for et åpent, stille og morsomt arbeidsklima der alle forventes å gjøre sitt
beste.

Markedsfører/Formidler
Byrået, Stavanger

juni 2011 - juni 2014

Førerkort
B, A

Under min forrige ansettelse som markedsfører og formidler, besto deler av
oppgavene mine av å markedsføre forskjellige typer bøker og publikasjoner. I løpet av
denne perioden økte salget med 50%. I den perioden tjenesten pågikk utviklet og
lanserte jeg også myndighetens nettbokhandel. Jeg var også ansvarlig for anskaffelser
av designere, trykking og distribusjonsplaner.

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

Kurator og Redaktør

Sivil status
Gave

EKSPERTISE
Ledelse på høyt nivå
Kompetanseutvikling
Evne til å lede i motvind

IT-selskap, Bergen

sep. 2014 - Gjeldende

Arbeidet mitt som kurator innebar å fokusere på kundebehandling av selgere og
kjøpere ‑ nasjonal så vel som internasjonal, verdsettelse, kontrakthåndtering,
katalogproduksjon og salg. I løpet av denne tiden hadde jeg også reklamearbeid i
forbindelse med auksjoner. Mellom disse årene var jeg også ansvarlig som redaktør og
skribent for organisasjonens kundemagasin med publisering to ganger i året og en
utgave på 50 000 eksemplarer

UTDANNING OG KVALIFIKASJONER
Kulturvetarlinjen
Norwegian University of Science and Technology, Oslo

sep. 2004 - juli 2007

Graden omfatter 120 studiepoeng kunstvitenskap, 40 poeng litteraturvitenskap og
et grunnkurs på 80 poeng.

KURS
Statssjef
Oslo universitet

Kommunikasjon og ledelse i prosjekter
London Business School

Trenermøter for enhetsledere
Nasjonalt organ

REFERANSER
Referanser gis på forespørsel.

sep. 2007 - nov. 2008

des. 2008 - des. 2008

nov. 2008 - nov. 2008

INTERESSER
Friidrett og andre friluftsaktiviteter i form av blant annet seiling
Ballidrett i barnelaget der vi jobber som ledere
Jobber i hagen med blomster og planter

