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Personalia:
Navn:		Ola Nordmann				Født:		01.01.1969
Adresse:	Veien 21				Epost:		ola.nordmann@gmail.com
9999 Byen				Telefon:	906 06 000

Sivilstand:	Gift, 3 barn alder 10, 15 og 19		Førerkort:	Kl B

Fritid:		Karate, Data/Teknikk, Musikk		Språk:		Engelsk; meget bra


Nøkkelkvalifikasjoner:
Lang erfaring med administrativt arbeid – regnskap, lønn, fakturering, reskontro med mer
	Lang erfaring med avklaring, undervisning, tilrettelegging, oppfølging, veiledning og formidling av jobbsøkere
	Dokumentansvar i forbindelse med sertifisering
	Vant med rapportering
	Sertifisert til ulike verktøy som brukes i veiledning og kartlegging
	Meget høy IKT kompetanse – superbruker på alle bedriftens datasystemer
	Jobbet mye med eLæring
	Strukturert, analytisk, saksrettet, allsidig, tillitsskapende
	Et ja menneske, som er positivt innstilt og liker å være til hjelp for kollegaer
	Takler stor arbeidsmengde
Nysgjerrig, vil lære mer...


Utdanning:
HiA				Studiet i administrasjon og ledelse		2004-2005
	Rogaland Distriktshøgskole	Studiet i systemering og databehandling	1990-1992
	Byen Videregående skole	Påbygging VK2 Data				1989-1990
	Byen Videregående skole	Handel og kontor med regnskap VK1+VK2	1986-1989


Arbeidserfaring:
Arbeidsgiveren AS		IT leder						2015-d.d
	Selvstendig næringsdrivende	Administrativ leder (20% stilling)		2015-2018
	NyBedrift AS			Administrasjonsleder				2003-2015
	Utvikleren AS			Prosjektleder, programmerer			1998-2003
Folkeuniversitetet		Instruktør					1996-1998
Arbeidskontoret		Konsulent praksisplass og AMO			1995-1996
	Byhotellet AS			Lønn- og regnskapsmedarbeider		1994-1995
Sørlandet Sjøforsvarsdistrikt	Kvartermester Personal	, lokal datastøtte	1992-1994


Kurs/Sertifiseringer:
Kurs innen traumer: På Vei til jobb med traumer i bagasjen			2019
	Innføringskurs i lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid			2018
	Superbruker Webcruiter							2014
Atferdsanalyse									2014
	Markedskommunikasjon og Kandidatformidling, Ladegaard Norge AS		2013
	Sertifiserende kurs for Solbergs Interessetest (SIT)				2012
	Sertifiserende kurs for digitaltesten (Vox)					2011
	Motiverende Intervju								2010
Forhandlings- og argumentasjonsteknikk					2010
	Datakort testsenter sertifisering						2010
	40 timers HMS kurs								2007
	Funksjonsvurderingskurs IA bedrift						2005
NHO Juskurs									2004


Verv/Engasjement:
Opplæringsringen for industrifag, Styreleder					2016-d.d
	Byen Karateklubben, Sekretær/styremedlem					2009-d.d
Fotballklubben FK, Styremedlem ungdomsstyret				2014
	Barnas Turlag, Styremedlem							2009-2013
Velforening, leder (1 år) og styremedlem					2004-2008
	Øya Fotballklubb, kasserer/regnskapsfører, styremedlem, oppmann		1994-2004


Arbeidsmetodikk:
Jeg har til enhver tid et mål om å levere arbeid av høy kvalitet, og er villig til å bruke tid og innsats for å oppnå et best mulig resultat.
	Jeg er beredt til å godta kravene fra ledelsen og behovene fra arbeidskolleger for å få til et positivt og samarbeidsvillig arbeidsmiljø


Andre kvalifikasjoner:
Programmering: Visual Basic, PHP, SQL, JavaScript
	Databaser: MS Sql Server, MySQL, Oracle
	Software: Office, Bildebehandling, Videoredigering, WordPress (HTML/CSS), Visma, Mamut


Referanser:
Kari Nordmann, Daglig leder NyBedrift AS					901 01 011
	Jens Jensen, Daglig leder Utvikleren AS						902 02 022

