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ERFARING

MASTER I FYSISK PLANLEGGING
NTNU — 2018 - d.d Karaktersnitt 4.5 (tilsvarer mellom A og B)
Masterprogrammet har gitt erfaring med regionale og kommunale 
planleggingshensyn, samt reguleringsplanlegging, innsyn i individuelle 
byggeprosesser og bruk av GIS for planlegging og nettverksanalyser. All 
opplæring følger Plan- og bygningsloven av 2008, og har fokus på bærekraftig 
utvikling, medvirkning og samordnet areal- og transportplanlegging. Jeg har 
lagt vekt på transportanalyse gjennom valgbare emner, og har slik fått erfaring 
med Cube/RTM. 

Masterprogrammet har studenter fra et bredt spekter av faglige bakgrunner, 
og gjennom stort fokus på gruppeprosjekter har tverrfaglig samarbeid vært et 
viktig aspekt av masteren. 

BACHELOR I GEOGRAFI 
NTNU — 2015 - 2018 Karaktersnitt 4 (tilsvarer B)
Bachelorprogrammet fokuserte på klimatilpasning, samfunnsgeografi, og 
statsvitenskap. Programmet ga utførlig erfaring med GIS, særlig bruk av 
GIS til analyse og visualisering av klimaendringer som havnivåstigning og 
avrenningsanalyser. Graden ga kunnskap om arealbruksutfordringer, blant 
annet knyttet til jordvern. 

Bacheloroppgavens tittel: ”Ikke skjær bort byens indrefilet: En analyse av 
lokale interessemotsetninger i dobbeltspordebatten i Hamar”. Oppgaven tok 
for seg interessemotsetninger i den offentlige debatten knyttet til utbygging 
av InterCity-prosjektet, da spesielt valg av trasé gjennom Hamar.

UTDANNING

SUMMER INTERN
Statsbygg — juni 2019 - august 2019
Internshippet ga erfaring med planfaglig arbeid på statlig nivå og tverrfaglig 
samarbeid. I løpet av internshippet jobbet jeg med planutredninger for 
avhending av statlige eiendommer, blant annet på oppdrag fra Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap, og med klimagassberegninger for ulike 
lokaliseringer av Bergen Politihus med OneClick LCA. Jeg utviklet en veileder 
for arbeid med klimatilpasning i tidligfase, med et kriteriesett tilpasset 
Statsbyggs behov.

GIS-AMBASSADØR VED NTNU
Geodata — desember 2017 - d.d.
Kontaktperson for alle henvendelser relatert til GIS ved NTNU, med hovedvekt 
på ESRIs ArcGIS-programvare. Representerer Geodata ved NTNU og fungerer 
som bindeledd mellom Geodata og NTNU IT. Gir GIS-support og -opplæring 
til ansatte og studenter, samt arrangerer og promoterer GIS-relaterte 
arrangementer.

LÆRINGSASSISTENT
NTNU Geografisk institutt — januar 2018 - juni 2018
Læringsassistent for masteremnet ’GIS Tools for Climate Change’. Som 
læringsassistent holder man klasseromsøvinger, og hjelper studentene med 
faglige og tekniske problemer. Emnet tar for seg bruk av GIS for analyse og 
visualisering av klimaendringer.

GIS-PROGRAMVARE
ArcGIS Desktop

ArcGIS Pro
ArcGIS Online

QGIS
FOCUS Arealplan

DESIGN
Adobe InDesign
Adobe Illustrator

SketchUp

ANNET
Microsoft Excel

Cube/RTM
SPSS

OneClick LCA

PROGRAMMERING
Python

PERSONLIGE 
EGENSKAPER

RASK FERDIGHETSTILEGNELSE

SAMVITTIGHETSFULL

ENGASJERT

PROGRAMVARE



KURS

ANNEN ERFARING

COFFEE SPECIALIST
Nespresso — mai 2016 - september 2018
Personlig tilpasset salg av kaffeprodukter med fokus på kvalitet, 
kunnskapsformidling og kundebehandlig. Ansvar for dagsoppgjør, 
opplæring av nyansatte, og åpning og stenging av boutique.

EKSTRAHJELP
Panduro Hobby — september 2011 - august 2015
Salg av hobby- og håndverksprodukter, med fokus på 
kunnskapsformidling, kundebehandlig og personlig kreativitet. Ansvar 
for åpning og stenging av butikk.

ARCGIS PRO - 
ARBEIDSFLYT, TEKNIKKER 
OG BESTE PRAKSIS
Geodata — 3 dager
Tredagerskurs i grunnleggende 
bruk av ArcGIS Pro, for analyse, 
visualisering og deling av data.

PYTHON FOR EVERYONE
Esri Training — 3,5 timer
Kurs for hvordan benytte 
seg av Python-script til 
geoprosessering i ArcGIS Pro.

PRESENTER SOM EN PROFF 
MED POWERPOINT
Holtskog og Statsbyggskolen 
— 1 dag
Heldagskurs i praktisk retorikk 
og presentasjonsteknikk. 
Kursdeltakerne blir tydeligere, 
mer strukturerte, og får større 
gjennomslagskraft når de 
presenterer.

EXCEL 2016 VIDEREGÅENDE
Statsbyggskolen — 1 dag
Heldagskurs for å lære mer 
avansert og effektiv bruk av Excel. 
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