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Utdanning 
08.2014-05.2016 Mastergrad i medievitenskap, UiO. Karakterer: 4 B-er, 2 C-er. 

Emner innen blant annet retorikk og medier, kultur og samfunn. 

08.2011-06.2014 Bachelorgrad i medier og kommunikasjon, HiOA. Karaktersnitt: B. 
Emner innen blant annet journalistiske metoder, språklig formidling, visuell 
kommunikasjon og webpublisering. 

01.2007-06.2007 20 studiepoeng i kultur- og idéstudier (frie emner), UiO. 

08.2003-06.2006 Dramalinjen, Lillestrøm videregående skole.  

 

Utvalgt arbeidserfaring, verv og frivillig arbeid 

10.2017-12.2017 Journalist i vikariat, Teknisk Ukeblad Media – digi.no 

Skrive alt fra kortere nyhetssaker til innsiktssaker, guider og 
dybdeintervjuer. Redaksjonelt arbeid (korrekturlesing og annet). 

06.2017-d.d. Frilansjournalist, Tek.no, VG (tidligere eid av Teknisk Ukeblad 

Media) 

Skrive produktanmeldelser, guider og andre artikler ved behov. 

10.2016-d.d. Frilansjournalist, Teknisk Ukeblad Media – Tek.no, digi.no og tu.no  
10.2016-06.2017: Anmeldelser, guider og nyhetssaker for Tek.no. 
06.2017-dd: Skrive reportasjer, guider og innsiktssaker for digi.no. 
10.2017-dd: Skrive Ekstra-saker om innsikt i teknologiutviklingen og 

forståelse for teknologitrender for tu.no. 

01.2015-06.2017 Frivillig nettredaktør og medie- og informasjonsarbeider for Norsk 
vegansamfunn 
Planlegging, skriving, redigering og publisering av innhold på 
vegansamfunnet.no. Kvalitetssikring av informasjonsarkitektur og 
brukervennlighet. Leder av redaksjonsgruppen. Publisering i og råd om 
bruk av alle digitale kanaler. Utforming av pressemeldinger, 
pressehåndtering. 

08.2015-01.2016 Redaksjonsmedarbeider i Wuxia, tidsskrift for filmkultur 

Skriving, redigering og korrekturlesing av tekster til tidsskriftet. Webmaster: 
Ansvar for estetiske og tekniske aspekter ved nettsidedesign (skreddersy 
CSS), delt ansvar for innhold. Tekstlig og grafisk innhold til annonser i 
sosiale medier.  

04.2014-05.2015 Styremedlem og kommunikasjonsansvarlig i Grønt 
Kvinnenettverk (folkevalgt verv) 
Utforme kommunikasjons- og sosiale medier-strategi. Produsere og 
publisere innhold til Facebooksiden og nettsider. 
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05.2014-08.2014 Frivillig sommervikar: Kommunikasjonsarbeider og 

frivilligkoordinator for Miljøpartiet De Grønne 
Redaksjonelt ansvar for sosiale medier og mdg.no hele sommeren 2014. 
Ledet og lærte opp frivillige i digitalt mediearbeid og medieovervåkning.  

01.2014-03.2014 Praksis (ni uker): Kommunikasjonsarbeider på partikontoret til 
Miljøpartiet De Grønne 
Skrive, redigere og publisere artikler på mdg.no. Utforme og publisere tekst 
og grafikker til MDGs Twitterkonto og Facebook-side. Korrekturlesning av 
statusoppdateringer, nyhetsbrev og artikler. 

02.2013-03.2014 Styremedlem og kommunikasjonsansvarlig i Norsk vegansamfunn 
Nettredaktør og skribent for hjemmeside, ansvar for sosiale medier. 

Rekrutterte og motiverte frivillige skribenter. Ansvarlig for velkomstmail. 
Initiativtaker til og arrangør av NVS’ offisielle vegantreff. 

08.2004-01.2016 Frilansjournalist og -skribent 

Bl.a. fast intervjuspalte hver søndag («Jobben min») og ansvar for 
hagebilagets «Fem på gata» i Romerikes Blad (2004-2006), i tillegg til noen 
artikler.  

Artikler, foto, dikt og noveller i blant annet Magasinet Pegasus (2009-2012) 
og studenttidsskriftene Filologen (2008) og Argument (2012-2014). 

10.2013-10.2013 Kommunikasjonsarbeider hos Ungt Entreprenørskap Oslo 

(studentpraksis, to uker) 
Utforme informasjonsmateriell, researcharbeid. Skrive artikler og bidra med 
foto til deres nettside og Facebook-side. 

08.2013-09.2013 Frivillig kommunikasjonsarbeider, Miljøpartiet De Grønne 
Div. innhold til sosiale medier i valgkampen. 

11.2012-05.2014 Medlem i kulturredaksjonen i studenttidsskriftet Argument 
Fast frivillig bidragsyter i studenttidsskriftet Argument, både med egne 
tekster og øvrige redaksjonelle oppgaver. 

06.2012-09.2012 Frivillig kommunikasjonsarbeider, Miljøpartiet De Grønne St. 

Hanshaugen 
Medieovervåkning, pressemeldinger, medie- og kommunikasjonsstrategi. 

11.2009-08.2011 Frivillig redaksjonsmedlem, Magasinet Pegasus (Hyperion/N4F) 
Planlegge og bidra med innhold, redigere tekster, følge opp skribenter. 

 


