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PROFIL
9 års arbeidserfaring fra næringslivet og fra konsulent bransjen som omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning innen logistikk, IT og administrativ forenkling
Kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser
Kravspesifisering til IT-systemer
Prosjekt- og testledelse av store og små prosjekter
Planlegging, oppstart, gjennomføring og overlevering av prosjekter
Utvikling av kundespesifikke logistikkløninger i transportsektoren
Anbud, salg og forhandlinger
Utarbeidelse av metodeverk
Bransjene Handel, Industri, Offentlig, Bank og Forsvaret
Store/viktige kunder: Posten og Bring

NØKKELKVALIFIKASJONER
Fremtidsrettet
Sosial
Analytisk
Arbeidsom
Lagspiller
Leder
Pålitelig

Er nytenkende og opptatt av kontinuerlig forbedring
Hyggelig humørspreder
Liker komplekse utfordringer
Har et sterkt ønske om å bidra til gode løsninger og er kreativ i arbeidet
Vant til å arbeide i team og jobber også godt selvstendig
Opptatt av å legge til rette for den enkelte og evner å motivere
Lojal og støttende

KOMPETANSEOMRÅDER
Logistikk

Allsidig erfaring fra området; logistikk analyser, innkjøp, produksjonsplanlegging, gjennomløpstidsforbedringer, og transport. Prosessoptimering
av forretningsprosesser for et av landets største transportselskaper.

Ledelse

Jeg har prosjektledererfaring og erfaring med omstillinger og
endringsledelse.

Prosesseffektivisering

Kartlegging, effektivisering og implementering har vært sentrale oppgaver i
flere prosjekter.

Valg/innføring av IT
systemer

Kravspesifisering, valg og innføring av IT systemer. Utviklet metode for
mottaksledelse.

Forretningsutvikling

Vært en del av et rådgivningsmiljø og hatt eksterne oppdrag hvor
forretningsutvikling har vært en del av prosjektet.

Forhandlinger

Fra operative jobber innenfor logistikk, samt i forbindelse med salg av
konsulentoppdrag / prosjekter.

Opplæring

Implementering av IT systemer og nye prosesser.

Tekniske ferdigheter
og IT

Teknisk interesse, jobbet med innføring og bruk av IT teknologi og IT
systemer. Meget god generell kompetanse vedrørende bruk og utnyttelse av
ny teknologi, god praktisk erfaring ved bruk av IT systemer.
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YRKESERFARING
2009-

Cogito Ergo Sum AS
Forretningsrådgiver og partner
Logistikkrådgiving, effektivisering av forretningsprosesser og prosjektledelse.

20062009

ErgoGroup, Forretningsløsninger
Senior bedriftsrådgiver/prosjektleder
Prosjektgjennomføring og rådgivning innen logistikk, prosesseffektivisering og IT.
Ansvar for å utvikle et metodeverk for Prosessoptimering og mottaksledelse.

20052006

Linjegods AS / Schenker AS
Logistikk konsulent
Oppfølging og utvikling av transportløsninger for kunder, samt ansvarlig for implementering
av løsningen i organisasjonen. Anbuds- og tilbudsarbeid av transporttjenester.

20032005

Nor-Cargo Thermo AS
Logistikk konsulent
Prosjektdeltaker i en rekke små og store forbedringsprosjekter. Blant annet prosessoptimering
av forretningsprosesser, innføring av ruteplanleggingssystem og ny transportøravtale for
eksterne transportører. Ansvarlig for oppfølging av alt eget transportmateriell. Deltok også
ved behov med logistikkompetanse i forbindelse med salg av transporttjenester.

20012002

TietoEnator Consulting AS
Systemutvikler/Logistikk rådgiver
•
Rådgiver - Utvikling av ruteoptimaliseringssystem for Posten Transport
•
Utvikler - Rapporteringssystem for Posten Transport

20002001

STI AS
•
Utvikling av Web-applikasjoner
•
Integrasjoner av systemer

Systemutvikler

UTDANNELSE
1996 - 1998

Høgskolen i Molde, Økonomi og administrasjon

1998 - 1999

Høgskolen i Molde, Logistikk - Ledelse

1999 - 2000

Høgskolen i Molde, Logistikk - System

KURS (ET UTVALG)

I REGI AV:

2009

Prosjektledelse 1 – 7,5 studiepoeng

BI

2006

Målrettet prosjektstyring

ErgoGroup

2005

DI-Diver

Nor-Cargo

2005

Planlegging og oppfølging (PMI Book) + MS Project

2003

MS Project

2002

Oracle Forms Developer

Oracle

2000

Utvikling av PL/SQL Programenheter

Oracle

2000

Utvikling av virksomhetskritiske applikasjoner

BEA

SPRÅK
Norsk
Engelsk
Svensk

Morsmål
Dagligtale
Dagligtale

FRITID
Jeg har hatt en rekke verv opp igjennom årene. I studietiden engasjerte jeg meg som redaktør av
studentavisen, leder av karrierekontoret og mye mer. I dag engasjerer jeg med i det lokale idrettslaget og
har gleden av å følge opp 8 åringer som sparker fotball. Jeg er glad i friluftsliv, og ørretfiske på fjellet er
en innertier.
ANNET
Referanser
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