Rolf Marvin Bøe Lindgren
PERSONALIA
Sivilstand:
Født:
Telefon arbeid/privat:
Mail privat:
Adresse:

Samboer, 3 barn
10. januar 1967
400 61 755
rolf.m.b.lindgren@gmail.com
Smeby, 1930 Aurskog

PROFIL
13 års arbeidserfaring fra forskning, rekruttering og rådgivning
•
•
•
•
•
•

Utvikling av software til automatisert layout og sideombrekking
Forskning og utvikling av HR-relaterte tjenester
Prosjektledelse av små prosjekter i privat sektor
Forfatter av bok, tidsskriftartikler, debattinnlegg
Bransjene IT, bygg & anlegg, offshore
Viktige kunder: Avinor, Selvaag Forvaltning, Xtra Personell

NØKKELKVALIFIKASJONER
Kunnskapstung
Analytisk
Arbeidsom
Fokusert
Inspirator
Lojal
Sosial

Sterkt fokus på å holde seg faglig oppdatert.
Ser styrker og svakheter i løsninger og utfordringer.
Jobber alltid med litt for mye.
Jobber helst selvstendig, bruker teamet til å sparre med.
Tror på motivering av medarbeidere og delegering av oppgaver med ansvar.
Lojal til målet og ideen.
Jeg vil bli kjent med deg.

KOMPETANSEOMRÅDER
Prosjektledelse

Innsalg og utføring av prosjekt med mange involverte og mange
motstridende interesser.

Rådgivning

Lang erfaring med motivering, oppmuntring, idestorming , coaching.
Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo.

IT

Lang erfaring med backend utvikling: Common Lisp, C, Simula, Perl, PHP,
HTML, SGML; MS Office, Adobe, MacOS X, etc …

CMS

God erfaring med Drupal, EasyCruit, Mamut, etc.

Seleksjon

Hjelper til med å Finner den best egnede av jobbsøkerne. Tung kompetanse
på jobbanalyse og metoder for seleksjon av kandidater til stillinger.
God teknisk forståelse, med hovedvekt på hensikt og anvendelse av
teknologien samt nytteverdi basert på kost nytte analyser. Edruelig og
realistisk med hensyn på hva som er mulig å oppnå.

YRKESERFARING
2009-2010

2004-2009

2002-2004
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Psykologtjenesten AS
Fagansvarlig organisasjonspsykologi
•
Utviklet markedsføringsplan for salg av organisasjonspsykologiske tjenester
•
Coaching og karriereveiledning
•
Bistand ved seleksjon av kandidater til diverse stillinger
•
Salg
•
Dignus rekruttering
Rekruttering og rådgivning
•
Salg og gjennomføring av rekrutteringsprosesser
•
Fagansvarlig på seleksjosmetoder
•
Coaching og karriereveiledning
•
Det Norske Veritas
Det Norske Veritas Certification AS
•
Implementering av kompetansesertifikat for brukere av arbeidspsykologiske tester
•
Ledelse av små prosjekter
•
Utvikling av grensesnitt for webbasert rapportering for skipsinspektører
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•
1997-2001

1995-1997

1993-1997

Utveksling av bestillingsinformasjon for varer mellom apotek og grossister

Det Norske Veritas Resarch AS
•
Utvikling av forretningsideer for HR-relevante emner
•
Deltakelse i og ledelse av EU-prosjekter
Universitetet i Oslo
Avdelingsingeniør
•
Utvikling av backend for web-basert dokumentasjonssystem. Skrev koden som
konverterte fra XML til trykkeklar sats.
Avdelingsingeniør
•
Backup, sortering av utskrifter, feilretting og formidling av feil mellom drift og
35000 brukere.

UTDANNELSE
1982–1986

Nesbru Videregående Skole, Natrufaglig linje

1984-1985

Boise High School, Boise, Idaho, USA

1987–1997

Universitet i Oslo, Studier i matematikk, informatikk, kunstig intelligens,
profesjonsstudiet i psykologi, organisasjonspsykologisk og sosialklinisk
fordypning

KURS
2000-2002

I REGI AV:
Institutt for Aktiv Psykoterapi

IAP

Obligatoriske kurs for spesialiteten i organisasjonspsykologi.
-

Diverse kurs i programmering, prosjektledelse, skriving og regning

SPRÅK
Norsk
Engelsk
Tysk,
Spansk

Morsmål
Flytende
Begrenset

FRITID
Tre barn; rollespill, science fiction & fantasy, offentlig debatt på papir og nett, testkoordinator i Mensa,
norks kontakt for B.F: Skinner Society
ANNET
Styreverv
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