
CURRICULUM VITAE
Stine Welhaven

PERSONALIA
Adresse: Schleppegrellsgate 22, 0556 Oslo
E-post: Stine.welhaven@gmail.com
Telefon: + 47 970 70 474 +1 917 470 0893
Født: 1978
Sivilstatus: Ugift, ingen barn

NØKKELKOMPETANSE
Personlig: Kommunikasjon, muntlig og skriftlig

Teft for gode saker
Løsningsorientert
Selvstendig
Kreativ
Effektiv / energisk
Kontaktskapende / utadvendt
Organisert
God til konseptutvikling

Arbeidserfaring: Journalist (nyheter, underholdning, helse, 
sport, reise, kultur, økonomi)
Research
Produsent (konseptutvikling, 
innholdsproduksjon, kreativ prosess, 
prosjektledelse)
Oversettelse
Planlegging / koordinering
Programleder / presentasjon
Kontakt, seleksjon og briefing av gjester

YRKESBAKGRUNN

2008-10 Frilansjournalist, New York
Jobber for blant annet KK, Shape Up, Radio 
Norge, VG Nett,Aftenposten, Henne, 
fagblader og lokalaviser.

2008 Nyhetsanker og programleder, Radio 
Norge
Jobbet som nyhetsanker, reporter og 
produsent i Norgesnyhetene.

Var også programleder for sendingen 
Endelig fredag.

2007- 08 Produsent og programleder, Kanal 24
Produsent for Bergestuen direkte, et 
nyhets- og aktualitets- og debattprogram 
primetime. Som produsent var jeg 
ansvarlig for både forberedelse og 
gjennomføring av sendingene.



Jeg bestemte innholdet, booket debatter, 
skrev manus, lette fram og forberedte 
gjester, samt identifisere dagens viktigste 
saker ut fra nyhetsbildet. Jeg koordinerte 
også arbeidet til redaksjonen utenfor 
studio under sendingene.

Jeg var også sidekick for komikeren Geir 
Schau i et primetimeprogram, samt hadde 
egne, direktesendte aktualitetssendinger.

2004 – 07 Reporter i P4
I P4 arbeidet jeg med nyheter, feature, 
økonomi, kultur, underholdning og sport. 
Produserte blant annet 
aktualitetsprogrammet Sytten Tretti og 
morgensendingen, samt laget 
reisereportasjer. Stillingen innebar også å 
skrive saker for p4.no.

Jobben stiller høye krav til egne ideer, 
nyhetsteft, kreativitet og evnen til å kaste 
seg rundt. Jeg har også mye erfaring med 
å være live på lufta.

2004 Redaksjonsmedarbeider i 19:30 på 
Tvnorge
I denne stillingen gjorde jeg research, 
forberedte saker og stod for håndtering og 
briefing av gjestebriefing før sending. Jeg 
presenterte også dagens saker på nett.

2003 Reporter i NRK
Ti måneders arbeidspraksisplass i NRK 
etter studiene, hovedsakelig som radio- og 
tv-journalist i NRK Sporten. Lagde blant 
annet en sak som ble brukt som oppspark i 
Redaksjon 1. Jeg redigerte også sammen 
to timeslange artistprogrammer for NRK 
Svisj.  Etter endt arbeidspraksis var jeg 
også assistent undre produksjonen av 
”Titten Teis jul”.

2002 Zentropa: produksjonsassistent
Castingsassistent, assistent for 
locationmanager, runner osv. 
”Altmuligdame” under et 
multimediaprosjekt fra et av Danmarks 
viktigste filmproduksjonsselskaper

2000 - 02 Nyhetsbyrået Ticker: Finansjournalist
Skrev nyheter og artikler relaterte til den 
daglige børsutviklingen i inn- og utland. 
Jobben stilte store krav til presisjon, 
nøyaktighet og hurtighet. Jeg jobbet både i 
Gøteborg og Oslo. I sommerferiene hadde 
jeg ansvar for den driften alene.

1998 – 04 Diverse jobber, blant annet oversettelser 
fra dansk til norsk for Au Pairs 
International og en produsent av bleier.

1998-99 Håndballspiller på kontrakt i Tyskland
Denne sesongen levde jeg av å spille 
håndball i klubben Post SV Braunschweig i 
tysk 1. divisjon.



FRIVILLIG ARBEID
2008 Gullruten

Komitemedlem, beste mannlige 
programleder

1995-98 Håndballspiller på toppnivå i Stabæk 
IF
Var med på å rykke opp til eliteserien, og 
hadde en sesong i eliteseriestallen. Spilte 
flere år i Norgesserien, samt på kretslag

UTDANNING
Bachelorgrad i Film, medie- og 
kommunikasjonsvitenskap

2000 – 02 Københavns Universitet: Film- og 
medievitenskap, 2 år

1999 - 00 Universitetet I Gøteborg: Medie- og 
kommunikasjonsvitenskap, 1 år

1998 – 99 Tächnischer Universität 
Braunschweig: Tyskkurs 

1997 Universitetet i Oslo: Ex phil, ex fac

INTERESSER
Reising, yoga, interiør og oppussing, 
populærkultur, trening og velvære,


