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ARBEIDSERFARING
2012 Smallworld Systems AS
KOMMUNIKASJONSSJEF

Ansvarlig for markedsføring/kommunikasjon/grafisk materiell.
Styrer Smallworlds kommunikasjonstrategi. Rådfører konsulentene på
kommunikasjon og design.
Ansvarlig for gjennomføring av alt praktisk rundt events (både egne og
andres som vi deltar på).
Holder alt av materiell oppdatert og produserer jevnlig nytt med tanke på
både eksisterende og potensielle kunder og brukere hos disse.
Ansvarlig for produktvideoer. Lager grafiske elementer til Smallworlds
programvare. Ansvarlig for valg av profilartikler og hvordan logo og identitet
best kan utnyttes på disse. Ansvarlig for alt som kan knyttes til design,
kommunikasjon og marketing, analytisk og i praksis.
Har samlet alt av Smallworlds innhold til å passe inn i en enhetlig grafisk
profil, med enkle retningslinjer for bruk av malverk, typografi og bilder.

2009 - 2012
Norsk Chocolade Import AS
PRODUKTSJEF/GRAFISK
DESIGNER

Ansvarlig for grafisk materiell og for produktportefølje fra en rekke
utenlandske sukkervareprodusenter. Hovedsakelig ansvarlig for produkter
rettet mot barn.
Utformet en ny stilguide som tok høyde for variasjon i produktflyveblader
samtidig som avsender kom tydelig frem.

2008
Ariel Foto
MAC OPERATØR

Deltagende i prosessen med å sette opp og utføre totalt ca. 200
skolekataloger. Noe omslagsdesign.

2008
AimHigher / The Arts University
at Bournemouth
MENTOR

Mentor for fire elever i utdanning tilsvarende videregående skole i regi av et
prosjekt for å få flere elever fra underpriviligerte bakgrunner i UK
ut i høyere utdanning.

2007-2008
The Arts University at
Bournemouth,
Saturday art school
ASSISTING TUTOR

Ansvarlig for Photoshop-delen av kurs i fotografi for elever i aldersgruppen
15-17.

FRIVILLIG/ANNEN ERFARING
2011 - Nå
Vikersund
SOSIALE MEDIER

Del av et team som holder sosiale medier oppdatert, spesielt under
skiflyvingsrenn i Vikersundbakken. Produserer innhold for bl.a. Twitter,
Facebook og Instagram. Komiteen sørger for å underholde og
informere publikum, samt få flest mulig til å komme til Vikersundbakken.
Fra 2015 ansvarlig/mentor for prosjekt med aktiv bruk av Snapchat
og mer målrettet bruk av Instagram enn tidligere.
Sitter på hovedansvar for sosiale medier (coveritlive, twitter, instagram,
facebook) under skiflyvningsrenn i Vikersund.
Teamet er anerkjent av FIS som et av de beste i verden på vinteridrett.

2015
På vegne av Smallworld Systems, min arbeidsplass. Et kort foredrag
Girl Geek Dinners Oslo
FOREDRAG: WHY DO WE SAY WE om kvinner i IT-bransjen og hvorfor vi har tro på at et kjønnsbalansert
arbeidsmiljø fullt av kvalifiserte ansatte er verdt å strebe etter.
WANT GIRLS TO COME WORK
FOR US?
2013
Dare Conference
FOREDRAG: TO BUGFIX A LIFE
2012-2015
Oslo Roller Derby
PRESSEKONTAKT &
LEDER AV PR/MARKEDSKOMITÉ

2006 - 2007
The Arts University at
Bournemouth
INTERNATIONAL STUDENTS
OFFICER

Foredrag om å se på livet som software, og finne løsninger for å gjøre det
bedre. Du finner slidene fra foredraget samt en lenke til video her: https://
nakri.no/2013/dare/

Hovedkontakt mot pressen. Har blant annet sørget for omtale i
Lørdagsrevyen på NRK1, Nitimen på P1, Østlandssendingen på P1, i Fett
og i Shape Up.

Representant for internasjonale studenter i Student Union.

2004 -2005
Russestyret, Rosthaug VGS
REDAKTØR FOR RUSSEAVISA

UTDANNING
EGENSKAPER
SOFTWARE/VERKTØY: Meget
erfaren i bruk av Adobes
designsuite, samt generelt Officeprogramvare. Erfaren i bruk av
de fleste platformer innen sosiale
medier i organisasjonssammenheng.

2005 - 2008
The Arts University at
Bournemouth
BA(HONS) GRAPHIC DESIGN

2002 - 2005
Rosthaug Videregående Skole

Kan noe HTML/CSS

Erfaren fotograf.

Liker å eksperimentere med ny
teknologi og nye plattformer. Setter
meg fort inn i nye løsninger og
fagstoff.

Lar meg lett engasjere. Har høy
arbeidskapasitet. Tør stå på
egne ben, men er også åpen
for innspill fra andre.

Erfaren bilde- og videobehandler.

MEDIER & KOMMUNIKASJON

