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Utdanning 

Handelshøyskolen BI Sandvika 
Oslo, Norge 
Siviloppgave; “Inside information and Stock Returns”  
Spesialisering i finans. 
 
University of Queensland (UQ) 
Brisbane, Australia 
Studentutveksling, 1. semester fjerde årskurs i Siviløkonomstudiet ved BI 
Sandvika. 
 
Handelshøyskolen BI Sandvika 
Oslo, Norge 
1. – 3. årskurs i Siviløkonomstudiet 
 
Universitetet i Oslo 
Oslo, Norge 
Jusstudiet, Offentlig rett og privat rett grunnfag 
 
Universitetet i Oslo 
Oslo, Norge 
Eksamen philosophicum og Eksamen facultatum 
 
Videregående skole 
Ski, Norge 

 
 
 

Arbeidserfaring 

 
NUPI 
Controller 

- Oppfølging av NUPIs prosjektportefølje, herunder budsjettering, klassifisering av 

prosjekter i henhold til BOA reglementet , åpning og  avslutning (Agresso og 
SAP), rapportering av prosjektregnskap ), samt fakturering 

- Allokering av lønns- og overheadkostnader til prosjektene i Agresso, samt 
oppfølging av finansieringssituasjonen for alle forskerne i alle grupper 

- Bistå ved inngåelse av kontrakter, inkl kjøp av konsulenttjenester etc 
- Lederstøtte på avdelings- og prosjektnivå på økonomiområdet 
- Basisbevilgningen – budsjett, kostnadsføring og regnskap 
- Kontakt med oppdragsgivere/sponsorer 
- Revisorkontakt 
 
 
Aker Solutions Subsea 
Cost Controller 
- Cost Controller på diverse prosjekter i ‘Structures and Manifolds’ avdelingen. Jeg 

har hatt ansvaret for rapportering / analyser / forecast, opprette kostnadsstruktur i 
SAP, utforming av PO’er etc 

- Ansvaret for kostnadsrapporteringen fra datter- og søsterselskap på store 
prosjekter 

Juli 2003 – November 2003 

August 2000 – Juni 2003 

Januar 1998 – Februar 2000 

August 1997 – Desember 1997 

August 1994 – Juni 1997 

Januar 2004 – September 2004 

Juni 2007 –  August 2009 

September 2009 –   



- Ansvaret for økonomifunksjonen i avdelingen, herunder oppfølging av 
avdelingskostnad samt budsjettering. I dette ligger også koordinering og 
oppfølging av alle avdelingsprosjektene. 

 
Fødselspermisjon 

 
 

Hewlett Packard Norge 
Financial analyst 
- Analysere, rapportere og forecaste driftskostnadene i divisjonen. Rapportering til 

ledelsen (SAP) 
- Avsetninger av reserver til løpende driftskostnader. Herunder hadde jeg ansvaret 

for avsetninger til en stor del av HP’s markedsføringskostnader. 
- Månedlig, kvartals og års-avslutninger, samt at driftskostnadene holdes innen 

ønskede rammer. 
- Ansvarlig for den finansielle driften av HP’s partnerapparat, herunder koordinering 

av kompensasjon og utbetaling til selskapets partnere samt beregning av 
kostnadseffekt på HP’s resultat. 

- Økonomiske analyser av verdikjeden i HP og rapportering inn mot EMEA 
- Ansvarlig for kostmodulberegninger og kostnadsstedenes infrastruktur 

 
 
Sundal Collier Forvaltning 
Junior Investeringsrådgiver 

 
 
Vikariat som regnskapskonsulent 
- Fakturering, herunder kjøring av faktura til kunde, mottaksregistrering og 

bokføring av bilag. 
- Omsetning/bank, innbetalinger m.m. 

 
 
Statens Forvaltningstjeneste 
Sommerjobb, regnskapskonsulent 
 
 

Språk 

Engelsk – flytende 
Tysk – grunnleggende 

 
 

Annet 

MS Office      

SAP R3 (SAP-GUI)     

Business Warehouse (SAP)    

Barter, Polaris, Kahuna (kostnadskontroll systemer) 

eQuate (Regnskaps- og rapporteringssystem)  

Agresso       

 
 

Juni 2003 – Juli 2003 

Juni 2004 – Oktober 2004 

November 2004 – Januar 2005 

Februar 2005 – Oktober 2006 

Oktober 2006 – Juni 2007 


