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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Personlige opplysninger  
Navn  Tor Martin Pedersen 

 

Adresse  Parkveien 4, 9406 Harstad 
Telefon  994 99 899 

E-post  tor.p@outlook.com  
Nasjonalitet  Norsk 
Fødselsdato  16. mai 1966 

 
 

Arbeidserfaring 
• Datoer (fra – til)  2009 -  

• Arbeidsgivers navn og adresse  Nergård Havfiske AS (tidl. Ytre Rollya AS) 
• Type virksomhet eller sektor  Trålerrederi med 5 trålere 

• Yrke eller stilling  Økonomisjef 
• Viktigste arbeidsområder og 

ansvar 
 Personalansvarlig for økonomiavdeling, har arbeidsoppgaver blant annet innen 

salg/analyse/rapportering. Antall ansatte ca 150 inklusiv mannskap på fartøy, 
omsetning på om lag MNOK 500 årlig. 
 
 

• Datoer (fra – til)  2007 - 2009 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Grenland Arctic AS/Momek Engineering AS 

• Type virksomhet eller sektor  Engineering 
• Yrke eller stilling  Senior Ingeniør/Prosjektleder 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Prosjektarbeid med tilhørende dokumentering, i hovedsak utarbeiding av 
”Engineering Work Packages” (EWP) innenfor instrumentering, sikkerhet og 
automasjon til lavtrykksmodifiseringen av Osebergfeltet. 
 
 

• Datoer (fra – til)  2004 - 2007 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Lofoten Viking AS, Værøy 

• Type virksomhet eller sektor  Produksjon og salg av tørr-, fersk-, og saltfisk samt sild. 
• Yrke eller stilling  Økonomisjef 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Ansvarlig for bedriftens håndtering av regnskap, lønn, fakturering og data/IT. 
Omsetningen var i om lag MNOK 300 årlig. 
 
 

• Datoer (fra – til)  2000 – 2004 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Maritech AS, Harstad 

• Type virksomhet eller sektor  Leverandør av produksjons- og kommunikasjonsløsninger til fiskerinæringen  
• Yrke eller stilling  Senior IT-konsulent 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Planlegging og koordinering av konsulenter, rapportering av nøkkeltall, 
implementering av softwareløsninger samt opplæring av kunder. 
 
 

• Datoer (fra – til)  1999 – 2000 
• Arbeidsgivers navn og adresse  NæringsAkademiet, Harstad (ett av nitten studiesteder i Norge) 

• Type virksomhet eller sektor  Undervisning, privat skole med ca 100 studenter. 
• Yrke eller stilling  Daglig leder 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Personal- og administrasjonsansvar samt lokalt markeds- og resultatansvar. Sentralt 
var også arbeid med salgsstrategi og budsjett. Oppnådde høyeste fornøydhetsgrad 
blant studentene i NAs historie.  
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…Arbeidserfaring 

• Datoer (fra – til)  1994 – 1999 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Troms Fylkeskommune, Teknisk fagskole, Harstad 

• Type virksomhet eller sektor  Undervisning 
• Yrke eller stilling  Adjunkt 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Underviste ved teknisk fagskole, gjorde samtidig undervisning ved Ingeniørhøgskolen, 
arbeidslederskolen, OPUS og Norges brannskole. 
  
 

• Datoer (fra – til)  1989 – 1994 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Norbase AS, Harstad 

• Type virksomhet eller sektor  Spedisjon 
• Yrke eller stilling  Ekstraarbeid i studieperiode 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Kaiformann, speditør, lagerarbeider, sjåfør og bilutleier 
 
 

• Datoer (fra – til)  1987 – 1992  
• Arbeidsgivers navn og adresse  Geir’s Transport, Harstad 

• Type virksomhet eller sektor  Godsfrakt med lastebil/vogntog 
• Yrke eller stilling  Sjåfør samt ekstrajobb i studietiden 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Sjåfør på lastebil/vogntog 
 
 

• Datoer (fra – til)  1984 – 1987 
• Arbeidsgivers navn og adresse  Bohus GB-Møbler, Harstad 

• Type virksomhet eller sektor  Møbelforretning 
• Yrke eller stilling  Sjåfør, ekspeditør og lageransvarlig 

• Viktigste arbeidsområder og 
ansvar 

 Sjåfør og lager 

 
 
 

Utdanning og opplæring   
• Datoer (fra – til)  1997 – 1999 

• Navn på og type utdannings-/ 
opplæringsinstitusjon  

 Universitetet i Tromsø 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Pedagogikk (20 vekttall) 
Hovedoppgave ang trivsel og velvære på en arbeidsplass. 

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Gir, sammen med øvrig kompetanse, lektor ved ansettelse i statlige/kommunale 
undervisningsinstitusjoner. 

   
• Datoer (fra – til)  1992 – 1994 

• Navn på og type utdannings-/ 
opplæringsinstitusjon  

 Sivilingeniørutdanningen i Narvik (SiN) 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Produksjonsteknologi, organisasjon og ledelse, økonomi,  
Hovedoppgave ang effektivisering av lagerhold i produksjonsbedrift (40 vekttall) 

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Sivilingeniør/Master of Science  
   

• Datoer (fra – til)  1994 
• Navn på og type utdannings-/ 

opplæringsinstitusjon  
 Nordnorsk Lederutvikling 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Kurs 1. Ledelse og teamarbeid (20t). 
Kurs 2. Markedsstrategi og organisasjonsendring (25t). 
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…Utdanning og opplæring   
• Datoer (fra – til)  1992 

• Navn på og type utdannings-/ 
opplæringsinstitusjon 

 Narvik Ingeniørutdanning 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Matematikk III (2 vekttall) 

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Kompetansekrav for opptak til Sivilingeniørutdanningen  
   

• Datoer (fra – til)  1988 – 1992 
• Navn på og type utdannings-/ 

opplæringsinstitusjon 
 NKI Ingeniørhøgskole, Harstad/Oslo 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Automasjon, organisasjon og ledelse, økonomi (60 vekttall) 
Tittel på hovedoppgave: «Regulering av gasskondisjoneringssystemet ved Sleipner A»   

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Ingeniør/Bachelor of Science  
 

• Datoer (fra – til)  1983 - 1984 
• Navn på og type utdannings-/ 

opplæringsinstitusjon  
 Nordreisa videregående skole, Nordreisa 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Elektro   

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Grunnkurs 
 

• Datoer (fra – til)  1982 - 1983 
• Navn på og type utdannings-/ 

opplæringsinstitusjon  
 Harstadbotn videregående skole, Harstad 

• Viktigste fag/faglige ferdigheter 
kurset omfattet 

 Maskin og mekaniker   

• Tittel på oppnådd kvalifikasjon  Grunnkurs 
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PERSONLIGE FERDIGHETER OG 

KOMPETANSE 
Oppnådd i eller utenfor arbeidslivet 

som ikke nødvendigvis er formelt 
dokumentert ved sertifikat eller 

diplom. 
 

Morsmål  Norsk 

 

Andre språk  Engelsk 

• Lese- og skriveferdigheter  Meget gode 
• Muntlige ferdigheter  Gode 

 
 

Sosiale ferdigheter og 
kompetanser 

 

 Blid og omgjengelig, lett å samarbeide med. Kontaktskapende, åpen og trygg. 
Pedagogisk utdanning fra universitetet.  
 

 
Organisatoriske 

ferdigheter 
og kompetanser 

. 

 Tillitsvalgt Tekna, 2008 – 2009 (1 år) 
Styreleder ved Harstad Barnehager BA, Kanebo barnehage 2000 – 2002 (2 år) 
Styremedlem ved Harstad Barnehager BA, Kanebo barnehage 1999 – 2000 (1 år) 
Tillitsvalgt Norske sivilingeniørers Forening, 1996 – 1999 (3 år) 
 

 
Tekniske ferdigheter 

og kompetanser 
 

 Forholdsvis høy kompetanse på datamaskiner og tekniske løsninger, ellers en allsidig 
praktiker med god teoretisk ballast. 

 
Kunstneriske ferdigheter  

og kompetanser 
 

 Liker design- og layoutarbeid samt utvikling, analyse og systemering. 

 
Andre ferdigheter  

og kompetanser 
 

 Faglig er jeg meget systematisk, ryddig og selvstendig, jeg mener også at jeg er i 
besittelse av gode samarbeidsegenskaper og at jeg er meget kvalitetsbevisst. 

 
Førerkort  ABCDBECEDEST samt truck- og båtførerbevis 

 
Andre opplysninger  Referanse:  

Kan oppgis hvis ønskelig. 
 
 
 


