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Hovedfag informatikk fra Universitetet i Oslo.
Første linje support med fokus på kundetilfredshet.
Flere års erfaring som servicemedarbeider med prosjektansvar for 400 butikker.
IT-ansvarlig med gode referanser.
Kjennskap til Windows Server 2008 og 2012. Windows 7, 8.1 og 10.
Kunnskap om MS Office, Office 365, OpenOffice.
God på søkeoptimalisering og løsningsorientering.
Administrasjon og support av IT løsninger.

Yrkeserfaring
2017 (jun-d.d.) Fagkonsulent, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo
6 måneders engasjement. Jobber med alle IKT oppgaver hos EBY. Ansvar for
drift, vedlikehold og brukerstøtte på programvare, telekommunikasjon og
annen maskinvare. Administrasjon av lisenser og inventar. Bistår med
innkjøp av teknisk utstyr.
2017 (jan-jun) Kurs og Praksis, Syslab, Oslo
Kurs for jobbsøkere med minimum bachelorgrad. Kurset bestod av 10 uker
teori etterfølgende av 12 ukers praksis. Min praksistid ble gjennomført hos
Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo, der jeg jobbet med oppgaver innen
IKT.
2012 - 2016

Servicemedarbeider, Nille / Per-Aarskog, Vestby og Trollåsen
Hovedansvarlig for utrulling og godkjenning av kundetellerprosjektet, som
ble gjennomført raskt og nøyaktig. Utrulling av trådløse aksesspunkter.
Ansvar for å gjenopprette forbindelse mellom butikkens trådløse
aksesspunkt og dens enheter når dette var nødvendig. Ferdigstilling av
resultatrapporten etter kampanjer, for ledelsen. Førstelinjesupport til ca 400
butikker, med spisskompetanse på IT-relaterte saker. Utarbeidet IT
veiledninger for butikker og kolleger. Drev vedlikehold og publisering av alle
kjedens driftsmeldinger på kjedens intranett.

2011 - 2013

IT-konsulent, Nilsen Computer Services, Oslo
Undersøkte muligheter for å kunne tilby konsulentvirksomhet. Har dermed
kunnskaper om opprettelse og drift av eget foretak.

2009 - 2010

Faglærer i matematikk og samfunnsfag, Lakselv ungdomsskole,
Tilgjengelig som vikar i alle fag. Kommunens IT-ansvarlige for lærere og
elever.
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2006 - 2009

Badebetjent, SiO Studentidretten, Oslo
Skiftarbeid med mye ren- og vedlikeholdsarbeid.

2004 - 2006

Butikkmedarbeider, Nille, Oslo-området
Utrulling av nye butikker. Effektivisering og forbedringer i eksisterende
butikker. Jobbet i ca 20 butikker tilsammen. Var selger i butikk da det ikke
var aktive prosjekter.

2005

Lab-assistent, Micron, Oslo (Sommerjobb)
Reparasjon, testing og klargjøring av elektronikk. Dette ble brukt til å teste
bedriftens fotochip som var designet for mobiltelefoner.

1990 - 1994

Koordinator, Lakselv Svømmeklubb
Styremedlem og hovedtrener. Hovedansvarlig for alt som fant sted i
svømmehallen, bl.a. stevnearrangementer med opp til 300 deltakere.

Utdannelse
2002 - 2004

Hovedfag informatikk, Universitetet i Oslo
Gjennomførte hovedfag normert til 1,5 års studie som bygger på Cand.mag.graden. Dette resulterte med graden Cand.scient., godkjent
sammenhengende 5-årig studie. Karakter B og en vitenskapelig publikasjon.

1996 - 2002

Cand.mag. informatikk, Universitetet i Oslo
Gjennomførte studier normert til 3,5 år som resulterte med Cand.mag.graden og kvalifiserte meg til studier på hovedfagsnivå.

Sertifikater

Førerkort klasse B.

Språk

Norsk: Morsmål.
Engelsk: Godt.

Fritid

Liker å trene, spesielt jogging og svømming. Ellers går tiden med til venner
og familie. Vi lager litt mat sammen og rekker av og til en kino.

Referanser

Oppgis på forespørsel.
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