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Om meg  

Jeg er en engasjert og ansvarsbevisst person som både arbeider godt selvstendig og som samarbeider godt i 
team. Jeg er strukturert, effektiv og nøyaktig i arbeidet mitt, og trives med nye utfordringer og en travel 
arbeidsdag.  

Arbeidserfaring 

Ladybird AS – Økonomidirektør    2012 – 2016  
Ladybird AS er et holdingselskap, som i hovedsak investerer i bedrifter innen visuell grafikk til digitale overflater, 
samt programvaren og teknologien innen kinoindustrien i Norge og utland. Som økonomidirektør i Ladybird 
hadde jeg det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i selskapet, samt i de fleste datterselskapene – 
herunder BUG AS. Dette innebærer ansvaret for regnskap, likviditet, rapportering, årsoppgjørsprosessen samt 
ansvar for opplæring, og effektivisere interne rutiner og prosesser. I denne stillingen har jeg vært med på å sette 
opp og bygge opp selskaper som er og har vært en del av Ladybird gruppen, samt salg og sammenslåing av 
selskaper. Jeg har også hatt en styrefunksjon i selskapene.  

BUG AS – Økonomidirektør        2007 – 2011 

Som Økonomidirektør i BUG AS hadde jeg det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i selskapet, samt 
var innleid som konsulent med økonomiansvar for tre datterselskap; NeoLab AS, BUG Revestreker og BUG India. 
Stillingen omfattet ansvaret for regnskap, budsjettering, rapportering, analyser og årsoppgjørsprosessen. Jeg 
hadde også ansvaret for opplæring, interne rutiner og prosesser, herunder å effektivisere de to sistnevnte. 

BUG AS – Prosjektleder    2005-2007 
BUG AS er et produksjonsselskap innen grafikk til medier, hovedsakelig kino og TV. Som prosjektleder i BUG 
jobbet jeg i team sammen med daglig leder og salgsansvarlige. Arbeidsoppgavene var fra dialog med 
kunden om ide og prosjektgjennomførelse, intern brief til presentasjon av ferdig prosjekt og utsendelse til riktig 
media. En viktig del av arbeidet mitt var daglig kontakt med selskapets største samarbeidspartner, oppfølging 
av kunder, budsjettkontroll, analyser og fakturering.  

Utdannelse 

Handelshøyskolen BI     2001-2004 
Bachelor i Markedskommunikasjon. Første året i studiet var markedsøkonom.  



 

 

 

Relevant kurs     2007 - 2008  

Sticos, Grunnleggende regnskapsføring 

Sticos, Regnskapsføring 2 

Sticos, Regnskapsføring 3 

Sticos, verdivurderinger   

Nøkkelkompetanse  

- Økonomistyring 
- Regnskap 
- Forretningsutvikling 
- Prosessforbedringer 

IT-kompetanse

 

- SU soft 

- Mamut 

- Eyeshare   

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

- Xledger 

 

  



 

 

 

Språk 

- Norsk:   Bokmål og nynorsk 

- Engelsk:  Flytende, skriftlig og muntlig 

- Tysk:   Grunnleggende muntlig og skriftlig 

Annet 

Jeg elsker å reise og oppleve nye steder. Etter en travel arbeidsdag brukes mye av fritiden min til fjellturer 
sammen med mine to hunder, samt i selskap med venner og familie. Jeg synes det er kjekt å prøve nye ting, og 
det siste nye i skrivende tidspunkt er kayak og maling – hvilket jeg synes er veldig kjekt.  


