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Kompetanse 
Digital innholdsproduksjon og 
content management 
Webredaktør 
Ledelse og personalledelse 
Kommunikasjonsrådgivning 
Spesialkompetanse på design, 
kunst, arkitektur og interiør 
Tekstforfatting 
Journalistikk 
Prosjektledelse 
Opplæring 
Kursholder 
Events 
Språkvask og oversettelse 
Prestasjonsutvikling 
Administrasjon 
 
Nyeste kurs og videreutdanning 
Digital kommunikasjon 
(webredaktør), Høgskulen i Volda 
Søkemotoroptimalisering, 
Synlighet.no/Universitetet i 
Stavanger 
Slik lager du nyhetsbrev som 
engasjerer, Cory Shouten fra Wall 
Street Journal, IJ 
Lær å lage podcast, IJ 
Prosjektledelse med Prince2 
Certificate, Metier   

 NØKKELKVALIFIKASJONER 
 
Erfaren kommunikatør, redaktør og tekstforfatter  
Lang media- og kommunikasjonserfaring som redaktør, 
prosjektleder, skribent, innholdsprodusent og tekstforfatter. 
Bred erfaring med redaksjonelt arbeid og digital 
innholdsproduksjon på hjemmeside, blogg, print, intranett og 
SoMe. Spesialkompetanse på design, kunst, arkitektur, mote, helse 
og interiør. Oppdatert digital kompetanse og lederkompetanse fra 
Executive Master of Management i Digital kommunikasjonsledelse 
ved BI, Digital kommunikasjon (webredaktør) ved IGM/Høgskulen i 
Volda og prosjektledelse med Prince2 Certificate. Jeg er kreativ 
med svært god visuell sans, strukturert og nysgjerrig på nye 
impulser. Jeg er opptatt av å være en leder eller medarbeider som 
er idérik, involverende, tydelig og ryddig. 

  

ARBEIDSERFARING 
 
Frilansskribent og tekstforfatter |Eget selskap, deltid 
Januar 2016 - d.d. Oppdrag som skribent og journalist på områdene 
design, kunst, arkitektur og livsstil for bl.a. OBOS-bladet, KK, 
magasinet Kunst, trendbyrået Pej-gruppen og PS Magasin. 
Tekstforfatteroppdrag for en bred kundegruppe for tekstbyråene 
Totaltekst og Samtext.  
 
Selger | Embla bunader, deltid i kombinasjon med 
frilansvirksomhet 
September 2021 – september 2022. Kundebehandling, måling til 
bunad, innkjøp og salgsrapportering. 
 
Konsulent | Oslo kommune, deltid i kombinasjon med 
frilansvirksomhet 
Mars 2021 – oktober 2021. Konsulent, helsekommunikasjon, 
vaksinesenteret i Bydel Gamle Oslo. 
 
Innholdsprodusent (vikariat) | Caverion 
Februar 2018 – juli 2019 
Strategisk og operativ kommunikasjon, eksternt og internt. 
Utarbeidelse av kommunikasjonsplaner, prosjektledelse, 
pressehåndtering. Publisering av artikler i selskapets kanaler, samt 
skriving av nyhetsbrev og pressemeldinger. Bearbeiding av 
materiale på engelsk. Spesialansvar for intranett (EpiServer) i 
forbindelse med lansering av nytt intranett.  
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Digital kommunikasjonsledelse, 
BI 
Google Analytics, IJ 
Digital journalistikk, sosiale 
medier og SEO, IJ 
 
IKT 
Adobe (Indesign, Photoshop)  
| MS Office 365 | Episerver CMS 
| Google Analytics |  
Pageplanner 3 og 4 | WordPress 
Fotostation |  
 
Språk 
Engelsk - flytende 
Fransk - grunnleggende 
kjennskap 
 
Øvrige kurs 
 
2014: Slik fanger du leseren på 
nett – del II, Aller media 
 
2012: Slik fanger du leseren på 
nett – del I, Aller media 
 
2007 >: Flere kurs i Aller medias 
lederskole: LØFT i MU-samtaler, 
stressmestring, de nødvendige 
samtalene, selvledelse, kreative 
teknikker, effektiv kommuni-
kasjon, redaksjonell coaching, 
arbeidsmiljø og arbeidsrett. 
 
1989: Motedesign – årskurs ved 
Istituto Haiduk Vuga Tosi, Milano 
 
Interesser 
Design, kunst, arkitektur, kultur, 
fotografering, litteratur, friluftsliv 
og oppfølging av datters 
fritidsaktiviteter.  
 
Referanser 
Oppgis på forespørsel 

 
 

 
 
 
 
 

Journalist | Aller media 
August 2014 – desember 2015 
Ansvar for planlegging og levering av saker om mote, strikk og 
interiør. Styling av egne serier. Publiserte på nett og sosiale medier 
i tillegg til print. 
 
Moteredaktør | Aller Media, Magasinet HENNE 
1994-2014 
Ledelse med strategisk ansvar: Ansvarlig for å nå strategiske mål på 
mitt fagområde. Personalansvar, budsjettansvar og kreativ ledelse 
av et stort nettverk av frilansere. Operativ funksjon: Ansvar for 
planlegging og produksjon av mote -, design- og livsstilstoff i 
HENNE. Periodevis ansvarlig for skjønnhet og helse. Ansvar for 
kreative prosesser og redaksjonelle prosjekter på mitt fagområde. 
Erfaring med ledelse av idéarbeid, planlegging og gjennomføring av 
reportasjer og fotoserier. Skrev intervjuer, reportasjer og 
moteserier, og redigerte stoff fra frilansere. Publiserte på 
hjemmeside, blogg, sosiale medier og print. Styling til foto-opptak. 
Var HENNEs ansikt utad på designfronten og representerte 
magasinet i media. Spesielt prosjektansvar for designprisen 
Nåløyet, en årlig pris til beste norske motedesigner.  
 
Moteredaktør | Magasinet Tique  
1990-1994 
Ansvarlig for magasinets mote- og skjønnhetsstoff med 
leveringsansvar og budsjettansvar. Styling av egne serier, skriving 
av saker og utsetting, innhenting og redigering av arbeid fra 
frilansere.  
 
Journalist | Høyres Avis 
1988-1989 
Nyhetsreportasjer, bakgrunnsstoff, portrettintervjuer. Aktuelle 
saker i den politiske debatten, fra partiapparatet, landsmøtet og 
Stortinget.  
 

UTDANNING 
 
MA, kunsthistorie og visuelle studier (2022 –) | Universitetet i Oslo 
I gang med masterløp i kunsthistorie og visuelle studer.  
 
Digital kommunikasjon (webredaktør) | Høgskolen i Volda/IGM 
2020-2021 
Webstrategi, digital markedsføring, måling og testing, 
webteknologi, sosiale medier, brukeropplevelse, 
interaksjonsdesign, kanalforståelse, universell utforming, 
innholdsforvaltning og prosjektledelse av digitale prosjekter.  
 
Prosjektledelse med Prince2 Certificate | Metier Academy/SKEMA 
Business School 
2017 
 
Digital kommunikasjonsledelse | Handelshøyskolen BI.  
2015-2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del av lederprogrammet Executive Master of Management ved BI.  
Digital kommunikasjonsledelse, markedsføring, sosiale medier, 
innsikt og Big Data, den digitale arbeidsplassen.  
 
Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | Universitetet i Bergen 
og Universitetet i Oslo 
2003-2005/2020-2021 
Kunsthistorie og arkitektur. 
 
Engelsk mellomfag | Universitetet i Oslo 
1986-1988 
Engelsk og amerikansk språk og litteratur, politikk, samfunnsliv og 
historie. 
 
Statsvitenskap grunnfag | Universitetet i Oslo 
1985-1986 
Norsk og internasjonal politikk, politisk teori, metode og statistikk.   
 

PROSJEKTER 
 
Designprisen Nåløyet  
2004-2014 
Redaksjonelt prosjektansvar for HENNEs årlige designpris for 
norske motedesignere. Ansvar for utarbeidelse av kriterier, 
utvelgelse av kandidater og for juryeringen. Faglig ansvar for 
motevisningen og prisutdelingen, i samarbeid med eventansvarlig, 
koreograf, stylist og teknisk stab. Pressekontakt for designprisen. 
 
Henne.no 
2005-2008 
Fagansvar for konseptutvikling, innhold, planlegging, oppstart og 
videreutvikling av nettstedet henne.no. 
 
Motefotograferingsreiser 
1994-2014 
Har planlagt store motefotograferingsreiser (bl.a. Zanzibar, 
Namibia, Sør-Afrika, Mozambique, Polynesia og Bahamas) for 
HENNE. Ansvar for alt fra idéplanlegging til lokalisering, logistikk og 
budsjettering. 
 

 

 

 

 


