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Nåværende stilling Førstekonsulent ved Universitetet i Bergen

2018-08 - 2020-07 Universitetet i Bergen - Master Administrasjon og organisasjonsvitenskap VT / Studiepoeng: 120 Karakter: B 
Autorisasjon  
Masterprogrammet i Administrasjon og organisasjonsvitenskap er studiet av politikk og demokratier, samt staten 
og forvaltningen sin rolle i å håndtere diverse utfordringer og problemstillinger. Jeg har også opparbeidet 
grunnleggende innsikt i offentlig forvaltning og saksbehandling. I tillegg til Norges sentraladministrasjons forhold 
til diverse internasjonale institusjoner. 

2015-08 - 2018-05 Universitetet i Bergen - Bachelor Administrasjon og organisasjonsvitenskap VT / Studiepoeng: 180 Karakter: B 
Autorisasjon  
Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og 
organisasjoner. I løpet av studiet opparbeidet jeg en evne til å forstå prosesser og samhandlinger internt og i 
mellom organisasjoner på både nasjonalt og internasjonalt nivå. 

2014-08 - 2015-05 Fana folkehøyskole - Psykologi VT / Studiepoeng: 2 alderspoeng  
På Folkehøyskolen studerte jeg grunnleggende positiv psykologi, sosialpsykologi og kulturpsykologi. Gjennom 
året ble jeg kjent med fagfeltet, samt hvordan kunne overføre teoretisk kompetanse til praktiske ferdigheter. 
Utvikling av egne gjennomføringevner og løsningsorientering ble også vektlagt. 

2020-12 - Universitetet i Bergen - Førstekonsulent (100%)  
Som Førstekonsulent ved Studieavdelingen har jeg et overordnet ansvar for informasjon og rekruttering, 
timeplanlegging og rombooking, vurdering og eksamen på alle digitale plattformer. I tillegg til arbeid med 
internasjonalt masteropptak. 

2019-02 - 2019-05 Universitetet i Bergen - Undervisningsassistent (80%)  
Som undervisningsassistent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde jeg ansvar for et eget emne for 
bachelorstudenter. I henhold til dette fikk jeg faglige og pedagogiske utfordringer, samt mulighet til å veilede 
studenter og formidle grunnleggende samfunnsvitenskapelig problemstillinger. Egne analytiske evner ble også 
ytterligere kartlagt og utviklet. I tillegg var det nødvendig med tett samarbeid med emneansvarlig, fagseksjonleder 
og instituttleder. 

2018-05 - 2018-08 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS - Renholder (100%)  
Med arbeidet som renholder omhandlet arbeidsoppgavene blant annet: Rengjøring, mopping, støvtørk, 
maskinvask og polering. Evne til å ta initiativ, samt jobbe effektivt, strukturert og selvstendig ble også vektlagt. 

2016-06 - 2016-08 Svalbardbutikken - Butikkbetjent (100%)  
Som butikkmedarbeideren hjalp jeg kunder og ytet service i ulike avdelinger i butikken. Arbeidsoppgavene 
inkluderte; salg, service og kundebehandling. I tillegg til lagerarbeid og varepåfylling. Tålmodighet og å kunne 
takle stressende situasjoner, samt gode samarbeidsevner var også viktig. 

2016-05 - 2016-08 Svalbardkiosken - Kiosk medarbeider (100%)  
Arbeidsoppgavene omfattet mat, alkohol og suvenir salg, samt vertskap og kundeservice. Jeg opparbeidet også 
erfaring med kommunikasjon og konfliktløsning. I tillegg til ansvar med håndtering av bestillinger og forsendelser. 

2015-06 - 2015-08 Svalbard museum - Museumsbetjent (100%)  
Arbeidsoppgavene omhandlet blant annet; ekspedering, omvisning og formidling av regelverk for ferdsel på 
Svalbard. Gode samarbeidsevner var også nødvendig når det kom til planlegging med ulike 
utdanningsinstitusjoner og internasjonale turistvirksomheter. I tillegg ble jeg tillagt ytterlig økonomisk ansvar. 

2020-01 - Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) Verv: Representant fra administrasjon og 
organisasjonsvitenskap 

2019-01 - Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Verv: Representant for Administrasjon og 
organisasjonsvitenskap 

2019-02 - 2020-02 Masterutvalget i Administrasjon og organisasjonsvitenskap Verv: Representant i Instituttrådet 

2019-02 - 2020-02 Masterutvalget i Administrasjon og organisasjonsvitenskap Verv: Representant i Undervisningsutvalget 

2019-11 - 2020-01 Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) Verv: Vara fra Administrasjon og 
organisasjonsvitenskap 

2016-02 - 2019-11 Studentersamfundet i Bergen Verv: Aktivt medlem i to arrangementskomiteer 

2018-08 - 2019-08 Faddervaktene i Bergen Verv: Faddervakt 

2018-08 - 2019-02 Masterutvalget i Administrasjon og organisasjonsvitenskap Verv: Medlem i Fag- og forskningsgruppe 

2020-12 Introduksjonskurs i publisering på UiB Varighet: 1 dag  
Introduksjonskurset i publiseringsløsningen til Universitetet i Bergen gikk igjennom grunnleggende funksjoner for 
innholdsproduksjon på UiB sine nettsider. 
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SPRÅK

 

 
Det ble fokusert på artikkeltypene og praktisk gjennomgang av en infoside og et område. I tillegg til menyer og 
språk. Flyt og gjenbruk av eksisterende innhold, samt bildebruk og personalsider. 

2019-11 Pedagogisk opplæring Varighet: 3 dager  
Det pedagogiske kurset for gruppeledere, kollokvieledere og seminarledere ga en innføring i hva ulike 
arbeidsoppgaver relatert til undervisningsopplegg innebærer. Kurset ga også anledning til å planlegge og 
forbedre undervisningsprogram selvstendig og i grupper. Dette bidro med å gi meg ytterligere innsikt i 
studieadministrative oppgaver. 

2019-10 Design Thinking workshop, Hubro Varighet: 1 arbeidsdag  
Design thinking som metode I forbindelse med utvikling av Hubro fokuserte på løsninger som kombinerer 
studentenes behov, samt kontinuerlig forbedring gjennom testing, justering og forbedring. 
 
Erfaringen fra arbeidet med metoden har bidratt til å gi meg et nytt tankesett når det kommer til å forbedre kvalitet 
og resultater når det kommer til studiekvalitet, samt verdien i sterk medvirkning fra ansatte. 

2017-04 Møtelederkurs Varighet: 1 Dag  
Kurset omhandlet formidling og øvingsoppgaver angående hvordan bli en god møteleder. Kurset fokuserte 
ytterligere på forberedelse, gjennomføring og avslutning av ulike møter. I tillegg til å være en møteleder som er 
både produktiv og inspirerende. Utvikling av egne evner når det kom til kommunikasjon og samhandling var også 
et viktig tema. 

2015-06 LongyearbyVERT Varighet: 3 dager  
Kurset omhandlet vertskapsrollen, og hvordan en kan bidra til at helhetsinntrykket av en bedrift blir positiv. I tillegg 
var det et fokus på hvordan en kan formidle informasjon, samt lover og regler på en klar og tydelig måte. 

2010-07 EF Språkreise Varighet: 4 uker  
Språkkurset til Brighton var en unik mulighet til å oppleve britisk kultur, mens jeg samtidig lærte flytende engelsk 
sammen med en rekke andre internasjonale studenter. 

Norsk - bokmål Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål 

Engelsk Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende 

Norsk - nynorsk Muntlig: Flytende Skriftlig: Morsmål 
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