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Arbeidserfaring
2014-2018

Ansvarlig for digitale kanaler, NHO Reiseliv (Heltid)
Ansvar for digital strategi og utnyttelse av digitale kanaler. Utviklet nye nhoreiseliv.no og nytt
EPiServer-rammeverk i samarbeid med Designit og Netlife. Rammeverket blir i dag benyttet av
nho.no og nesten alle landsforeningene i NHO-fellesskapet. Bidratt til å etablere gode systemer
og rutiner for videreutvikling og feilretting av EPiServer-løsninger i NHO-fellesskapet. Pådriver for
kompetansedeling og tverrfaglig, digital samarbeidskultur. Svært opptatt av å lage bra innhold
som gir høy synlighet i søkemotorer og aller viktigst: verdi for brukerne slik at de får hjelp og
nyttig info. Jeg produserer mye innhold i form av tekst/lenker, bilder, filmsnutter, grafer mm.
Innimellom holder jeg kurs om nettsider, sosiale medier og digital synlighet. Har organisert
arbeidet med innholdsproduksjon i organisasjonen og bruker mye tid på å hjelpe, lære opp og
støtte mine "innholdsproduserende kolleger" i det daglige.

2013-2014

Eventyrlig friår i fjellet med familien for å samle gyldne øyeblikk

2010-2013

Nettredaktør, www.klp.no (Heltid)
Innholdsutvikling av nye klp.no, kampanjestøtte og løpende kommunikasjonsarbeid.
Støtte til arbeid med samfunnsansvar og ansvarlige investeringer.

2006-2009

Nettredaktør, www.storebrand.no (Heltid)
Ansvarlig redaktør for storebrand.no; deltok i prosjekt for å lage nye nettsider.
Brukertesting, organisering av innholdsarbeid, støtte og opplæring av nettredaktører.
Utvikling av publiseringsløsning sammen med IT. Koordinering av IT-forvaltning, måling av
trafikk/markedskampanjer, kampanjestøtte til markedssjefer. Bilderedigering.
Sosiale medier. Test av webapplikasjoner og kjøpsløsninger.

2005-2006

Storebrand, avd. for informasjon og merkevare (Heltid)
Intranett, kommunikasjon, merkevarebygging og samfunnsansvar

Ansvar for samarbeid med Røde Kors og MOT, Storebrands hovedsamarbeidspartnere.
Arbeid med samfunnsansvar, ansvar for intranettsider, internt kundetilfredshets- og
motivasjonsprogram, ansvarlig for ansatte-arrangementer mm.

2003-2005

Storebrands Bedriftsportal (Heltid)
Kommunikasjon, kundestøtte, design

Ansvarlig for videreutvikling av Bedriftsportalen. Brukerstøtte, salgsstøtte mot storkunder,
opplæring av ansatte. Intern og ekstern markedsføring.

2002-2018

Klinikk, skole, vann og strømforsyning i Månefjellene, Uganda (Privat dugnad)
Hjembygda mi ligger i Månefjellene, Uganda. Her bygger og driver jeg klinikk, skole
og bibliotek på dugnad med 0 kr til administrasjon. Se www.mitandi.com

2000

Storebrand, kommunikasjonsansvarlig i kundeservice (Heltid)
Innholdsansvarlig, Intranett. Effektivisering av dokumentbehandling.
Kommunikasjon av strategi, tilfredshetsundersøkelser, kundeundersøkelser,
motivasjonskampanjer.
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1999/2000

Innholdsansvarlig for Web, Emanio AS (Heltid)
Prosjektleder for web, intranett, ekstranett.

1998-1999

Prosjektlederassistent, Telenor (Heltid)
Etablering av innovasjonsenhet. Assistanse til prosjektledere.

1994-1995

Lærerassistent, Østmarka Skole (Heltid)
Gymnastikk, engelsk, norsk, geografi, aktiviteter i småskolen, SFO-ansvarlig.

Utdannelse
1996 - 2000

Norges Markedshøyskole (NMH), Sivilmarkedsførerstudiet
Spesialiseringer: 1) Internett, markedsføring og kommunikasjon, 2) Ledelse og organisasjon.
Siviloppgave: Markedsføring, salg og strategi på nett.

1994 - 1996

Universitetet i Oslo: Statsvitenskap grunnfag og Examen Philosophicum.

1991 - 1994

Tyrifjord videregående skole: Allmennfag

Annet
PC - kunnskaper
• EPiServer
• Wordpress
• Key Publisher
• Polopoly
• Photoshop (grunnleggende)
• Word, Power Point, Excel
• Office 365
• Sharepoint
• Direkte sending / live streaming
• Apper for å lage filmer mm.
Språk: Norsk og engelsk - muntlig og skriftlig.
Prosjektledelse: God gjennomføringsevne. Kreative løsninger. Liker å jobbe tverrfaglig med flinke folk som
har lyst til å lære mer.
Fjell og friluftsliv
Erfaren turleder som blir inspirert av å se andre mestre mye ting! Kan mye om fjellsport:
•
•
•
•
•

Klatring inne, ute, tinderangling
Randonee-ski, fjellski, snøskred
Toppturer i Jotunheimen og Månefjellene, Uganda
Overnattingsturer i skog og fjell året rundt (telt og under åpen himmel)
Brevandring

Klinikk, skole, vann og strømforsyning i Månefjellene, Uganda
Hjembygda mi ligger i Månefjellene, Uganda.
Her bygger og driver jeg klinikk, skole og bibliotek på dugnad med 0 kr til administrasjon.

Motto: Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert 😊

Mer om Christin: mitandi.com/christin
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