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OM MEG 
Jeg vokste opp på en gård øverst i Numedal og lærte praktisk arbeid gjennom alt som måtte 
gjøres der og stå på, noe som har gitt meg mye tilbake som voksen. Som 15 åring begynte jeg 
å fly seilfly på Notodden og fløy seilfly i 20 år etterpå. I dette miljøet lærte jeg hvor viktig 
rutiner og sjekklister er, beregne ruter og ta gode og trygge valg. Min interesse for mekanikk 
og teknikk, samt matematikk gjorde at jeg valgte etter hvert en mekanisk utdannelse og har i 
mange år jobbet i offshore- og industribransjen og synes dette er spennende. 
Jeg er ei sosial og blid jente som liker tempo og utfordringer. Jeg er engasjert og setter meg 
inn i det som skal læres og trives med å ta ansvar og lære bort det jeg kan. 
Jeg har en stor læringskapasitet, er effektiv, målrettet, har god oversikt og liker å gjøre ting 
skikkelig. I en periode studerte jeg på høyskolen for å lære mer om ledelse og det maritime 
faget samtidig som jeg jobbet fullt i min nåværende jobb. 
I prosjekter liker jeg å jobbe med både andre disipliner og med multikulturelle arbeidskolleger 
og sammen få til et bra resultat, men også å jobbe selvstendig. Jeg har noe erfaring fra 
prosjektledelse og det å styre mitt eget team, samt rapportere videre opp til management. 
Har også jobbet noe på anlegg, fortrinnsvis offshoreanlegg. 
På fritiden min er jeg veldig glad i å komme meg ut i naturen, oppleve høye fjell, vakkert 
landskap og flotte fjorder på beina eller ski, kjenne på den fantastiske roen det gir, eller 
tilbringe tid med mine tre fantastiske gutter. 
Etter mange år i en flott bedrift hvor jeg har lært mye ser jeg nå etter nye muligheter for både å 
utvikle meg selv, men også å bidra positivt inn i et nytt arbeidsmiljø. 
 

ARBEIDSERFARING 
2008-2012 Grenland Group 

• Beregninger og analyser ift utmattelse og stress av rørsystemer, 
stusser og diverse typer tanker. Piping avdeling. 

• Lage produksjons tegninger og 3D-modeller i SolidWorks. Mekanisk 
avdeling. 

 
 2012-2014 Agility Group (tidligere Grenland Group) 

• 2D og 3D design i SolidWorks og Autocad av rør og utstyr til 
offshore/onshore installasjoner. Mekanisk avdeling. 

• Oppmåling og sjekk av utstyr på plattform. Mekanisk avdeling. 
 
 2014-nå Wood Group (tidligere Agility Group) 

• 2D og 3D design hovedsakelig av mekaniske komponenter og 
rørsystemer til offshore utstyr, samt utarbeidelse av tekniske 
tegninger, P&IDs og dokumenter for ferdigstillelse og overlevering. 



Mekanisk avdeling. 
• LCI verifikasjon og dokument kontroll. 
• Light ship survey. Vektberegninger av flytende plattformer.  

Innhente nødvendig informasjon for å gjøre forprosjekt ihht DNV sine 
standarder, inspisere utstyr og tanker på plattformen, gjøre 
beregninger og tester, lage rapport med kalkulasjoner, få godkjenning 
av DNV. Mekanisk avdeling. 

• Modellere og beregne kritiske rørsystemer ihht gjeldene standarder, 
anbefale endringer av rørsystemer og supportpunkter og funksjoner, 
sjekke og godkjenne andres beregninger, estimere timeforbruk, 
delegere jobb og følge opp dette, samt utarbeidelse av 
tegningsgrunnlag og rapportering. 
Har også hatt pipe stress lederansvar i flere prosjekter hvor opplæring 
og oppfølging av personell i utlandet har vært nødvendig. 
God kjennskap til EN, ASME og Equinor sine TR standarder, har 
også erfaring med DIN. 
 

UTDANNING  
 2004-2005 BI Oslo, Markedsøkonomi 

Organisasjonspsykologi og ledelse, bedriftsøkonomi og 
markedsføringsledelse. 

 
 2005-2008 Høyskolen i Vestfold, Produktdesigningeniør 

Fordypning i piping og konstruksjonsteknikk, samt 2D og 3D design med 
Inventor som verktøy. 

 
 2015-nå Høyskolen i Vestfold, Master in Maritime Management 

I en periode med mye permitteringer i offshore bransjen startet jeg på Master 
in Maritime Management for å lære mer om ledelse og konstruksjon av skip. I 
årene fra 2015 til nå har det vært noen opphold i studeringa grunnet mye 
ekstra jobb hos Wood som har krevd tid utover normal arbeidsdag. 
I denne perioden er det tatt eksamener med hovedvekt på prosjektledelse og 
skips konstruksjon; 
- Ship Design 
- Ship Structure 
- Ship Operations 
- Organization and Leadership 
- Maritime Economic 
- Management in Building Projects 

  

KURS  
Høsten 2011 Offshore sikkerhetskurs – Grunnleggende sikkerhets- og 

beredskapsopplæring, ved Norges Maritime Utdanningssenter 
 
Høsten 2011 Innføring i boreteknologi, ved Maersk Training Petcon 
 

 2014-2015 EF Online English Course 
 
 Våren 2016 PDMS Equipment and Piping course  
 



 Høsten 2017 Hull Structure Course, arrangert av DnV ved Høyskolen på Bakkenteigen 
 

SPRÅK  
 Engelsk God skriftlig og muntlig 
 

ORAGANISASJONSARBEID  
 2010-2013 Nestleder i Sti Vellag  
  
 2013-2015 I styret for Kodal idrettslag, husstyret 
 
 2017-nå I styret for Kodal idrettslag, nestleder 

ANNET  
Fritidsinteresser Ski, alpint, randonee, friluftsliv, toppturer, seilflyging, sykling, noe 

klatring og generell trening. 

REFERANSER 
Vil bli oppgitt på forespørsel  


