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NØKKELKVALIFIKASJONER
Bred erfaring fra ulike frivillige verv. God forretningsforståelse fra ulike arbeidsforhold, studier og etter
deltakelse i forretningsplankonkurransen, Venture Cup. Internasjonal erfaring fra utveksling til USA,
Brasil og Nederland. Gode analytiske ferdigheter, samt ferdigheter innenfor teamarbeid og
kundeservice.

UTDANNING
aug. 15 – jul. 17
aug. 13 – jun. 15
aug. 12 – jun. 13
aug. 08 – jun. 11

hei
Norges Handelshøyskole, master i økonomi og administrasjon
Hovedprofil – Strategi og ledelse. Karakter B på masteroppgaven.
10. semester – Utveksling til Universitetet i Groningen, NL.
Universitetet i Agder, Campus Grimstad, Bachelor i økonomi og adm.
5. og 6. semester – Breddeenhet: HR og organisasjonsutvikling.
Karakter A på bacheloroppgaven.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Bachelor i økonomi og adm.
1. semester – Utveksling til Brasil og New York med SCNY
2. semester – Høgskolen i Buskerud, Campus Kongsberg.
Dahlske Videregående skole, studiespesialiserende
3. og 4. semester – Utveksling til Minnesota, USA.

ARBEIDSERFARING
sep. 17 jan. 16 – des. 16
jun. 16 – aug. 16
mai 16 – jun. 16
sep. 13 – aug. 15
jun. 13 – sep.13

jan.13 – jun. 13
aug. 11 – aug. 12
des. 10 – aug. 11

Trainee, Trainee Sør, heltid
1. plassering: Aust-Agder revisjon, forvaltningsrevisjon.
Hovmester/ servitør, Kokke & Serveringstjenester, ekstrahjelp.
Servering, tilrettelegging og service.
Servitør, Smag & Behag, sommerjobb
Service, salg, servering og kundebehandling.
Servitør, Madam Felle, ekstrahjelp
Servering og service.
Butikkmedarbeider, Kiwi Grimstad, ekstrahjelp
Låseansvarlig. Kassearbeid, butikk og rydding av varer.
Pleieassistent, Feviktun Bo- og omsorgssenter, sommerjobb.
Pleie og omsorg til beboere som har behov for bistand til å
opprettholde egen hygiene, mobilisering, ernæring og daglige
aktiviteter.
Butikkmedarbeider, Kiwi Kongsberg, ekstrahjelp.
Kassearbeid, butikk og rydding av varer.
Servitør, Smag & Behag AS, Heltids- og deltidsansatt
Service, salg, servering og kundebehandling.
Butikkmedarbeider, Vero Moda Grimstad, ekstrahjelp
Kassearbeid, rydding av varer, salg og service.

VERV
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Leder, GSI Grizzlies Lacrosse, aug. 17 – i dag.
Vervet går ut på å planlegge og lede møter, være lagets kontaktperson, og organisere
daglig drift.
Gruppeleder i EVA BaRK, Bergen Røde Kors, mars 2016 – des. 2016
Vervet gikk ut på å være ansvarlig for ukentlige aktiviteter for barnegruppen EVA BaRK,
samt å være ansvarlig for gruppens frivillige. I tillegg var jeg økonomiansvarlig for
denne og en annen aktivitetsgruppe i Bergen Røde Kors.
Frivillig i EVA BaRK, Bergen Røde Kors, nov. 2015 – feb. 2016
Frivillig i aktivitetsgruppen EVA BaRK, en aktivitetsgruppe for barn med særlig sårbare
familier med utenlandsk bakgrunn.
Cafésjef, UKEN16 Bergen.
Frivillig i den studentdrevne festivalen UKEN.
Styremedlem, Grimstad Color Festival 2015.
Festivalen ble arrangert for første gang 22.08.15, og jeg var med på å planlegge,
organisere og gjennomføre festivalen.
Leder, Grimstad Studentidrettslag (GSI), aug. 14 – jun. 15.
Vervet gikk ut på å planlegge og lede møter, videreutvikling av
idrettslaget, organisere arbeid i styret, og representere GSI utad.
Sponsoransvarlig, Grimstad Studentidrettslag (GSI) aug. 13 – aug. 14.
Vervet gikk ut på å inngå og opprettholde sponsoravtaler for GSI.

ANNET
▪
▪
▪
▪

▪

Språk: Norsk som morsmål og behersker engelsk meget godt skriftlig og muntlig.
IT kunnskaper: Excel og Powerpoint, middels erfaren.
LEAN-Kurs: Gult belte sertifisering.
Finalist Venture Cup 2014.
Nasjonal forretningsplankonkurranse. Jeg og tre andre medstudenter utarbeidet en
forretningsplan som tok oss til nasjonal finale etter å ha oppnådd 2. plass i lokal og
regional finale.
Lagkaptein, GSI Grizzly Cubs Lacrosse, aug. 14 – aug. 15, og aug. 17 – i dag.
Jeg ble valgt ut som lagkaptein av lagets trener, og jeg har ansvar for motivasjon og
samhold i laget, samt ansvar på trening.

REFERANSER
Oppgis ved forespørsel.

