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Nøkkelkvalifikasjoner
{ Utdannet sivilingeniør med spesialisering innen marin hydrodynamikk. Mye

erfaring fra prosjekter og saksbehandling innenfor akvakultur.
{ Erfaren i utarbeidelse av tekniske rapporter og tegninger, samt prosjektarbeid

i team og selvstendig.
{ Motiveres av nysgjerrighet og utfordringer. Påtatt meg flere nye oppgaver

og kurs i nåværende jobb.

Arbeidserfaring
01.09.18–
nåværende

Ingeniør/Analytiker, Akvasafe AS, Bergen.
FEM-analyser av akvakulturanlegg, enkle styrke- og stabilitetsberegninger og strøm-
og bølgemodellering. Rolle som kundekontakt og ansvarlig for å utarbeide akkrediterte
tekniske rapporter som fortøyningsanalyser og lokalitetsundersøkelser. Ansvar for
utstedelse av anleggssertifikater o.l. Utarbeider tekniske tegninger til bl.a. akvakul-
tursøknad.

11.08.14–20.05.18 Husvert, Sit, Trondheim, Stilling: deltid 15 % .
Drift av aktivitetshus for studenter, planlegging og gjennomføring av arrangementer,
opplæring av nye husverter, innkjøpsansvarlig.

26.06.17–11.08.17 Kundebehandler økonomi, Sit, Trondheim, Sommerjobb.
Besvaring av kundehenvendelser, utbetaling av sluttoppgjør.

27.06.16–12.08.16 Kundebehandler økonomi, Sit, Trondheim, Sommerjobb.
Besvaring av kundehenvendelser, utbetaling av sluttoppgjør.

01.05.11–26.07.13 Selger, Narvesen Bystasjonen, Bergen, Stilling: deltid 10% .
Salg, varemottak, retur, dagsoppgjør, åpning/stengning og annet butikkarbeid.

Utdanning
13.08.13–25.09.18 Master i teknologi/Sivilingeniør Marin Teknikk, NTNU, Trondheim.

5-årig integrert MSc. med hovedprofil Marin Hydrodynamikk
Masteroppgave Numerisk simulering av viskøs strømning rundt to sylindere festet til en vegg.

Oppgaven er utført i forbindelse med Statens Vegvesen’s fergefri E39-prosjekt og
undersøkelse av mulighet for en flytende undervannsbro.

Utvalgte emner Datametoder for marintekniske anvendelser og Simuleringbasert design er et utvalg pros-
jektemner hvor grunnleggende kunnskap er brukt til numeriske analyser og styrkebereg-
ninger. Introduksjon til numerisk strømningsberegning la grunnlaget for masteropp-
gaven innenfor Computational Fluid Dynamics. Emnet Vitenskapelig kommunikasjon
for ingeniører har utfordret min evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon.
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Annen erfaring
Dataverktøy ShipX, DelfthShip, Inventor, ANSYS, USFOS, OpenFOAM(CFD), ParaView,

SESAM, WADAM, AquaSim, SWAN, SeaReport, AutoCAD, SolidWorks, Mi-
crosoft Visio.

Generell progr. MATLAB, Fortran, C, C++, Python. LaTex, Microsoft Office.
Standard

& regelverk
Har jobbet med: NORSOK, NS9415:2009, NYTEK-forskriften, NS9416:2013,
DNVGL standarder/anbefalt praksis som feks. DNVGL-RP-C205

.

Frivillighet { Studentlekene 2015: Idrettsfestival drevet på frivillig engasjement, hvor min
rolle som arrangementsfunksjonær bl.a. innebar salg av varer, organisering
av betjent garderobe for bankett med festivalens 2273 deltakere og nedrigg
av camp.

{ RUKA 2014: Festival for linjeforeningen ved institutt for Marin Teknikk, hvor
oppgavene mine bestod av opprigg og nedrigg av revyscene og konsertscene.

{ Ocean Space Race 2014: Rekrutteringsarrangement for videregåendeelever
av Institutt for Marin Teknikk. Oppgavene mine bestod i rigging av konkur-
ranseområde, oversyn av deltakere under konkurransen, samt guidete turer
rundt på campus og lokalene til Sintef Ocean.

{ UKA 2013: UKA regnes som Norges største kulturfestival. Min rolle i 2013
som Vertinne innebar rigging av festivalområde, sikkerhet og akkreditering
på området. En viktig jobb hvor man jobbet i team for å drifte konserter
og arrangement, samt håndtere store folkemengder. Samarbeid på tvers av
frivillige og innleide vektere.

Interesser Buldring, fjellturer, hundetrening, strikking.

Språk
Norsk Flytende/Morsmål

Engelsk Flytende
Tysk Nivå A2

Nordiske språk God forståelse skriftlig og muntlig

Referanser
Oppgis på forespørsel.
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