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Utdanning
2018-2020

Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Bergen
Som masterkandidat i sosiologi har jeg lært å se sammenhengen mellom
byråkrati, politikk og arbeidsliv og jeg har fått grundige kunnskaper om
kvantitativ metode.
Ett semesters utvekslingsopphold ved Universidad de Salamanca i Spania.

2015-2018

Bachelorgrad i sosiologi, Universitetet i Bergen

2014-2015

Interkulturell forståelse, Norsk lærerakademi, Bergen
Ettårig tverrfaglig høgskolestudium med fokus på kommunikasjon og
kulturforståelse. Sju ukers feltopphold i Bolivia.

2011-2014

Studiespesialiserende, Amalie Skram videregående skole

Arbeidserfaring
2018-d.d.

Miljøarbeider ved Kloppedalen bofellesskap, Fana bydel
Kvelds- og helgevakt med ansvar for å følge opp beboere med psykisk
utvekslingshemming i deres daglige gjøremål. 20% stilling.

2019

Seminarleder, Universitetet i Bergen
Ansvarlig for undervisning og oppgavekommentering for 20
bachelorstudenter i sosiologi over to semester.

2016-2017

Klatreinstruktør, Studentidretten, SAMMEN
Kursholder for klatrekurs for opp mot 12 deltakere av gangen. Ansvarlig for

pedagogisk opplegg og oppfølging og ivaretakelse av deltakernes sikkerhet
under kursene.
2012-2014

Medarbeider, Haukeliseter fjellstue
Praktiske oppgaver som vaktmester, resepsjonist og servitør, men også ansvar
for informasjon og kundebehandling, innkjøp og regnskap og sikkerhet om
sommeren (ca. 2 mnd. i hver periode.).

2011-2012

Butikkmedarbeider, Gina Tricot Åsane Senter
Kasse, oppgjør, kundebetjening.

Annen erfaring
2018-2019

Flyktningguide, Bergen Røde Kors
Oppfølging av en mannlig flyktning fra Irak med ansvar for å introdusere ham
for det norske samfunnet og hverdagslige gjøremål i Norge.

2016-2017

Leder, Bergensstudentenes idrettslag (BSI), friluft
BSI friluft består av 80 medlemmer. Som leder hadde jeg ansvar for å
organisere turer, kurs, møter og trening.

2015-d.d.

Turansvarlig BSI friluft
Ansvar for å organisere til sammen åtte turer av ulik vanskelighetsgrad og
lengde. Innebærer planlegging, informasjon, lederansvar under turen og
oppfølging av deltakere underveis.

Datakunnskaper
Microsoft Office-pakken, gode kunnskaper i statistikkprogrammet Stata, noe kunnskap om
Photoshop.

Språk
Engelsk: behersker godt både muntlig og skriftlig
Spansk: behersker godt både muntlig og skriftlig
Fransk: behersker litt skriftlig og muntlig

Interesser
Aktiv klatrer og ivrig bruker av fjell og vidde både i Norge og utlandet.

Referanser oppgis ved forespørsel

