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UTDANNING 

NTNU Trondheim 

Master (MSc) i Materialteknologi 08.2012– 06.2017 

• Spesialisering: Materialutvikling og -bruk 

• Skrev masteroppgave om hydrogenindusert spenningskorrosjon i duplex rustrfritt stål 

under katodisk beskyttelse. 

 

Bergen Handelsgymnasium Bergen 

Generell studiekompetanse 08.2010 – 06.2012 

• Valgfag: Matematikk R1 og R2, Kjemi 1 og 2, Fysikk 1 og 2 og IT 2. 

• Deltok i prøveprosjekt ved denne skolen, og fullførte derfor etter to år. 

 

ERFARING 

Schmiedewerk Stooss Hedingen, Sveits 

Summer intern  06.2016 – 07.2016 

• Arbeidet i Destructive Testing Laboratory 

• Arbeidsoppgaver 2. år: utførte strekk- og slagseighetsprøver, tok hardhetsmålinger, 

reviderte prosedyre for etsning ved materialsertifisering, samt håndterte administrative 

oppgaver i laboratoriet. 

 

Schmiedewerk Stooss Hedingen, Sveits 

Summer intern 06.2015 – 07.2015 

• Arbeidet i Destructive Testing Laboratory 

• Arbeidsoppgaver 1. år: utførte strekk- og slagseighetsprøver, reviderte testprosedyrer for 

korrosjonstesting, deltok på planleggingsmøter med kunder samt reviderte 

prosedyredokumenter på engelsk. 

 

Frank Mohn Flatøy AS Flatøy 

Sommerpraktikant 06.2014– 08.2014 

• Arbeidet i teknisk avdeling 



 

 

• Arbeidsoppgaver: utførte metallografiske undersøkelser, skadeanalyse inkludert 

utarbeiding av rapport, revisjon av materialspesifikasjoner, MDS, og statistisk analyse av 

sveiseprosedyrer. 

 

Frank Mohn AS Bergen 

Ferievikar 06.2013– 01.2014 

• Jobbet i resepsjonen under ferieavvikling. 

• Arbeidsoppgaver: Svarte telefonen, håndterte innkommende e-post, tok imot besøkende 

samt andre småjobber som dukket opp etter hvert. 

 

KURS OG SERTIFISERIN GER 

Regnskapskurs fra SiT 11.2013 

Førerkort klasse B 06.2012 

 

VERV 

Nestleder og økonomiansvarlig for Materialdagen 2014 11.2013-06.2015 

• Organisasjon ansvarlig for å organisere fagdag for materialteknologistudiet ved NTNU. 

Hovedmålet var å samle inn penger til hovedekskursjon våren 2015. 

• Arbeidsoppgaver: føre regnskap og utarbeide budsjett for organisasjonen. Utførte også 

andre oppgaver ifm. arrangementet, som bestilling av materiell, stå på stand og diverse 

småjobber på selve dagen. 

 

Nestleder og økonomiansvarlig for De Høylegerte 02.2013-03.2014 

• Interesseorganisasjon for materialteknologistudiet ved NTNU.  

• Arbeidsoppgaver: føre regnskap og utarbeide budsjett for organisasjonen. Organiserte 

arrangementer for medlemmene, som f.eks. hyttetur og linjefester. 

 

Referansegruppemedlem 08.2012 – Nå 

• Var med i utvalg for fagene: «Matematikk 1», «Materialteknologi 3», «Tribologi og 

overflateteknologi», «Eksperter i Team» og «Ingeniørrettet samhandling i distribuerte 

team: ledelse og smart bruk». 

• Arbeidsoppgaver: ga tilbakemelding om ulike aspekter ved faget til fagansvarlig for å 

kunne forbedre fagene. 

 

SPRÅK 

Morsmålet er norsk, så behersker dette flytende. Behersker også skriftlig og muntlig engelsk. 


