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Om meg 

Jeg er positiv og omgjengelig person, med øye for detaljer og nøyaktighet. Er ansvarsbevisst, lærer raskt og liker 
å effektivisere prosesser. I tillegg til dette er jeg en omsorgsfull person som ser mine medarbeidere og bidrar 
gjerne litt ekstra for et godt arbeidsmiljø.  

Arbeidserfaring 

VKST AS – Regnskapskonsulent    2019-  
Fast ansatt i deltidsstilling fra 1.april til 30.juli. Fulltidsansatt fra 1.august. I VKST jobber jeg blant annet med 
bokføring, avstemming og rapportering.  
 

DNB Markets – Saksbehandler       2017-2018 

Saksbehandler i DNB Markets, FSK Kundestøtte, avdeling Kundeetablering. Jobbet med etablering av nye samt 
vedlikehold av eksisterende verdipapirkunder i alle Markets systemer. Daglig kontakt med interne og eksterne 
kunder. Innleid via Manpower. 
 

Gikk ut i mammapermisjon 21. mai 2018. 
 

Kulturoperatørene – Produksjonsmedarbeider     2017-2018 

Ansatt på timebasis. Produksjonsoppfølging under gjennomføringen av arrangementene, herunder: 
hospitality/mottak av gjester, opprigg/nedrigg, oppfølging av innkjøp, utstyrstransport, publikumskontakt og 
andre oppgaver under gjennomføringen av ulike konferanser, eventer og kulturproduksjoner. 
 

Strømpesalongen AS – Butikkmedarbeider      2011-2017 

Deltidsansatt med to-tre vakter i uken, ved siden av studier. Arbeidsoppgavene gikk i hovedsak ut på å 
ekspedere kunder og behandle varer.  
Det ble et opphold i denne stillingen fra februar 2014 til januar 2015, da jeg vikarierte som butikksjef.  
 
 
Strømpesalongen AS – Butikksjef       2014-2015 

Vikar på fulltid fra februar til august. Vikar på deltid fra august ut desember pga. fulltidsstudier, men med 
samme ansvar og arbeidsoppgaver som på fulltidsvikariatet. Arbeidsoppgaver: varebestilling, organisering av 
varer i butikk, opplæring av nyansatte, planering av vaktlister, ansvar for ukeoppgjør m.m 
 

 



 

 

 

Utdannelse 

Bachelor i Økonomi & Administrasjon  - BI Bergen     2015-2017 

Begynte direkte på 2.året, fordi jeg hadde nok fag fra før. Studiet inkluderte fag som bl.a. Finans, Matematikk 
for økonomer, Finansregnskap & Regnskapsanalyse, Statistikk og Finansiell Styring.  
 

Bachelor of Management – BI Bergen      2013-2015 

Bachelor of Management med fagpakken «Grunnutdanning i ledelse», som bestod av fagene Grunnleggende 
Bedriftsøkonomi, Personalledelse, Logistikk & Markedsføringskanaler og Situasjonsbestemt Ledelse. Jeg hadde i 
også fag som bl.a. Prosjektledelse: modul 1 og 2, B2B Markedsføring & Salg, og Organisasjonsteori & HRM.  
Jeg stoppet opp studiet da det oppstod et krav om fire år arbeidserfaring fra fulltidsstilling, noe jeg dessverre 
ikke hadde.  
 

Makeup Artist – FACE Stockholm Bergen      2011-2012 

Ettårig fagutdannelse som makeup artist. Vi lærte om de forskjellige epokene og alt fra skjønnhetssminke til 
teatersminke.  

    

Nøkkelkompetanse  

- Tall  

- IT generelt 

- Kundeservice  

IT-kompetanse  

- MS Office (Excel, Word, PowerPoint og OneNote) 

- Xledger  

  



 

 

 

Språk 

- Norsk:   Morsmål 

- Engelsk:  God, skriftlig og muntlig 

Annet 

På fritiden liker jeg å være sosial med venner og familie da dette fyller meg med energi. Om vinteren tilbringer 
jeg gjerne tid på fjellet og i slalåmbakken. Jeg trives ute, men liker også å slappe av hjemme med familien min. 
Ellers setter jeg også pris på litt alenetid når det er mulig, til å lese en bok, strikke eller spille Playstation.  


