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Om meg 
Min brede bakgrunn og 
kommersielle teft er positiv i en 
medieverden som er i utvikling.  

Jeg er utdannet både journalist og 
fotograf, og har dekket de fleste 
stoffområder, både i trykte medier 
og digitalt.  

Jeg har taklet utfordringer 
underveis, og påtatt meg ansvar.  

Å øke salg ved økt synlighet og 
markedsføre gjennom ulike kanaler 
for å nå bredest mulig, er noe jeg 
ønsker å jobbe videre med. 

 

Nøkkel- 
kvalifikasjoner 

 

• 14 års arbeidserfaring 
innen media og foto.  
• To års ledererfaring. 
• Gode kunnskaper i 
SharePoint, Google 
Analytics, Adobe Photoshop, 
Adobe InDesign, WordPress, 
Adobe Saxotech, PGL, 
Microsoft office m.m. 
• Lærer raskt, er kreativ, sosial, 
hardtarbeidende, pålitelig og 
utadvent. 

 

Referanser 
• Terje Tandberg 
Adm. dir. i Budstikka og min 
sjef fra 2014-2016. 
Mobil: 91105204. 
 
• Anette Hobæk Ravnsborg 
Var min redaktør i Askeravisen og 
Bærumsavisen fra 2011-2014. 
Mobil: 41648265. 
 
• Lars O. Gulbrandsen 
Var min redaktør i Ute og 
hjemme fra 2008-2009. 
Mobil: 90891255. 
 
• Nils-Erik Bjørholt 
Fotograf. Var min sjef hos 
G. Kjellman AS fra 2004-2012. 
Mobil: 95884913 

Utdannelse 
 

 

University of Newcastle, Australia | 02-2001 - 12-2003 
Bachelor of Arts, communication studies. 
 
Merkantilt Institutt, Oslo | 01-1999 - 06-1999 
Programleder TV og radio. 
 

 

Merkantilt Institutt, Oslo | 08-1997 - 06-1998 
Journalistikk og media. 
 

 

Arbeidserfaring 
 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund | 03-2017 - d.d. 

Webredaktør med ansvar for innhold på njff.no, samt support og videreutvikling av 
portalen. Jobber i SharePoint, Google Analytics, følger opp Facebook og Instagram. 
 

Frilans | 10-2016 – 03-2017 
Leverte content-saker for Budstikka og Romerikes Blad, layout, prosjekt og 
redaksjonelt for Mediabuddy AS, portrettfotografering for Arba og 6. Sans. 
 

Askeravisen/Bærumsavisen | 10-2014 -09-2016 
Ansvarlig redaktør. Var med i alle ledd  i avisproduksjonen. Hadde ansvar for 
avisenes sider på Facebook og Instagram, administrative oppgaver, oppfølging av 
salg og markedsføring og personalansvar. 

 
Askeravisen/Bærumsavisen | 02-2011 - 09-2014 
Journalist og fotograf for to fulldistribuerte gratisaviser som hver 
uke nådde 66.000 husstander.  
 

 

Budstikka | 02-2009 - 06-2011 
Frilans og i ulike vikariater som journalist/fotograf der jeg dekket både 
sport, kultur, nyhet og magasin på papir og nett. 
 
Aller Media | 02-2008 - 02-2009 
Journalist/fotograf for ukebladet Ute og hjemme som hadde voksne kvinner som 
sin målgruppe. Fikk mye ansvar og god erfaring fra ukepressen. 
 

 

G. Kjellman AS - fotostudio | 02-2004 - 12-2012 
Jobbet som fotograf i studio på Bærums Verk og ute på locations. Tilegnet meg 
gode kunnskaper i fotofaget, kundebehandling og redigering. 
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