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Erfaring med HR-arbeid i norske og internasjonale virksomheter.
Komfortabel med å håndtere flere klienter og systemer.
Tilpasningsdyktig og klar for nye utfordringer.

Utdanning
08.16 – 06.18 Master i Organisasjon, ledelse og arbeid, Universitetet i Oslo, Oslo
Tverrfaglig masterprogram med fokus på kompleksitet knyttet til organisasjon
og arbeidsliv. Spesielt relevante fag er Human-Technology-Organization og
Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet, samt pedagogiske fag.
Studentprosjekt hos Finans Norge med fokus på endret kompetansebehov som
følge av økt digitalisering. Masteroppgave med tittel et strategisk perspektiv på
kompetanseutvikling. Gjennomsnittskarakter B, med B på masteroppgaven.
01.14 – 05.14 Utveksling, University of Hertfordshire, Hatfield, England
Erfaringen gir meg evnen til å forstå HR fra flere perspektiv og kulturelle
forhold. Spesielt relevante fag er HR i Europa og Etikk.
08.12 – 06.15 Bachelor i HR og personalledelse, Høyskolen Kristiania, Oslo
Stort fokus på breddekunnskap, med kombinasjon av HR-fag og
grunnleggende administrasjonsfag. Spesielt relevante fag er Rekruttering og
Prestasjonsutvikling, Personalledelse, HR-strategi, Arbeidsrett,
Organisasjonspsykologi og -teori. Gjennomsnittskarakter B, med karakter A på
bacheloroppgaven.
08.08 – 06.11 Studiespesialisering, Dahlske videregående skole, Grimstad

Arbeidserfaring
20.08 – d.d.

Trainee, fulltid, Kristiansand Kommune (Trainee Sør), Kristiansand
Arbeider med prosjekter i Nye Kristiansand innenfor temaene
lønnsharmonisering, ansettelser og lærlinger, samt ulike interne prosjekter.

01.17 – 06.18 Rekrutteringskonsulent, deltid, TEMP-TEAM AS avd. Mekanikk, Oslo
Rekruttering av kandidater til ulike stillinger innenfor bil, tungbil,
tog/trikk og industri.
06.16 – 07.16 HR-konsulent, prosjekt, Anergi AS, Grimstad
Arbeidet med forbedring av virksomhetens HMS-system.
09.15 – 05.16 HR-rådgiver, fulltid, Northgate Arinso (NGA HR), Granada, Spania
Arbeidet som konsulent for flere av NGA sine internasjonale kunder.
Hovedsakelig arbeidet jeg med lønn og personal i SAP HR.
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07.15 – 08.15 HR-konsulent, prosjekt, Anergi AS, Grimstad
Arbeidet med å utforme virksomhetens personalhåndbok.
04.15 – 06.15 Promotør, deltid, Fresch Thinking AS, Oslo
Arbeidet med å markedsføre ulike produkter.
03.15

Studentassistent, praksisuke, Grundfos Pumper AS, Oslo
Arbeidet hovedsakelig som støtte for HR-sjef med å utføre forefallende
administrative oppgaver.

10.14 – 05.15 HR-konsulent, deltid, Meditor AS – the screening company, Oslo
Arbeidet med bakgrunnssjekk av jobbkandidater på oppdrag fra ulike klienter.
08.11 – 07.12 Førstegangstjeneste, Hans Majestets Kongens Garde, Oslo
Tjenestegjorde som lagfører og troppsassisten, og ble tildelt graden
visekorporal. Jeg fungerte som et bindeledd mellom soldater og overordnede,
og hadde ansvar for at alt materiell til soldatene. Som lagfører ledet jeg soldater
både på oppdrag og under trening.
07.10 – 08.14 Kundebehandler, deltid, Meny AS, Grimstad og Oslo
Arbeidet på Meny Grimstad, Røa og Ringenes Park. Siste perioden i Grimstad
arbeidet jeg som stengevakt med ansvar for butikken i kjøpmannens fravær.

Verv
10.13 – 01.15 Logistikkansvarlig, linjeforeningen Humanum ved Høyskolen Kristiania
01.13 – 01.14 Velferdsansvarlig, Eventutvalg i Studentunionen ved Campus Kristiania

Øvrig informasjon






Språk: Norsk morsmål. Behersker engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
Interesser: Trives godt sammen med venner og familie. Det er viktig for meg å holde
kroppen i fysisk aktivitet og jeg liker å tilbringe tid ute i naturen.
Førerkort: Klasse B.
Personlige egenskaper: Selvstendig, ærlig, høy arbeidsmoral og ansvarsbevisst.
IT kompetanse: Microsoft Office, SAP HR, euHReka, WorkDay, Service-NOW,
HRW, myHRW og Recruitment Manager.

Referanser
Oppgis ved forespørsel.
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