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Higata 26, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 123 45 678 

e-post: hannesen@gmail.com 
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Utdanning 

mm.åå - mm.åå Bachelor i nordisk språk    Universitetet i Oslo 

 Grammatikk, sosiolingvistikk, litteraturhistorie, syntaks, 
dialektologi, språkhistorie, språkvitenskapelig metode og 
prosjektplanlegging. Tekstproduksjon, prosjektarbeid, 
tverrfaglig samarbeid. Bacheloroppgave om bruk av slang i 
norsk språk.  
 
 

 

mm.åå - mm.åå Studiespesialisering 
Programområde språk, samfunnsfag og økonomi 

St. Olav videregående skole 
Sarpsborg 

 

Relevant erfaring 
 

mm.åå – d.d. Prosjektmedarbeider, Nedre Glomma prosjektet Fredrikstad kommune,  

 Utarbeide og holde presentasjoner, informasjonstiltak, kontakt 
med presse og samarbeidspartnere, besvare henvendelser fra 
beboerne. Ansvarlig for ukentlig nyhetsbrev. Oppnådde 30 
prosent økt tilfredshet med kommunikasjonen i prosjektet. 
  
Presentasjonsteknikk. Medietrening. Research.  
 

 

mm.åå - mm.åå Redaktør, Lasso   Universitetet i Oslo 

 Planlegge og gjennomføre 3 utgivelser pr semester, lede 
redaksjonen, skrive artikler, finne gjesteskribenter, kontakt med 
annonsører. Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift 
for litteraturstudenter på bachelor- og masternivå. 
 
Planlegging. Journalistikk. Salg. Illustrator, Photoshop, Indesign 
 

 

Annen erfaring 
 

mm.åå - mm.åå Salgssekretær  

 Utsendelse av tilbud, ordrebekreftelser, faktura, m.m. Bistod 
salgssjefen i leverandørmøter. Engasjement, heltid. 

 
Kundebehandling. Bilagsføring. Administrativ erfaring. 
 

  Fasadehjelpen AS 

mm.åå - mm.åå Lengre reise Latin-Amerika og Asia 
 

 

mm.åå - mm.åå Diverse deltids- og sommerjobber  

 Vedlikeholdsarbeid, avisbud, vekter, butikkmedarbeider, 
avløser på gård, dyrepasser.   

 

Valgfritt: bilde 
 
Velg uansett et 
nøytralt, 
profesjonelt 
bilde  

Når     hvor NÅR HVA HVOR 

mailto:hannesen@gmail.com


 

 

 

 

Kurs 
 

mm.åå - mm.åå Førstehjelp    Securitas  

 Hjerte-lunge redning, samarbeid, Varsling til 1–1–3, 
Undersøkelse av pasient, sideleie, fremmedlegeme i 
luftveiene, akutt sykdom og skade 
 
 

 

Språk 
 

• Oppgi morsmål. Dette kan eksempelvis være både norsk og urdu 

• Oppgi språk du har lært deg etter VGS, inkludert engelsk. Vær nøye med å beskrive nivå både 
muntlig og skriftlig  

• Fremmedspråk du har hatt på VGS kan du oppgi dersom det er relevant for stillingen 
 
 

IT-ferdigheter 
 

• Skriv opp spesielle verktøy du kan 

• Du kan vurdere å ta med office-pakka dersom dette er spesielt relevant for arbeidsoppgavene i 
stillingen 

• Har du inngående kunnskaper i eksempelvis excel og power point så ta med dette 

• Har du informatikkfaglig bakgrunn så spesifiser din kompetanse 

 
 

Interesser (valgfritt og hvis plass) 
 

Arbeidsgiver ønsker også å bli kjent med hvem du er utenfor jobben. Å oppgi interesser på CV 
kan også fungere som et tema for å bryte isen i en intervjusituasjon. 

 
 

Referanser (2-4) 
 

• Prosjektleder Anne Holtet, Fredrikstad kommune, tlf. 123 45 678 
• Kontorsjef Knut Olsen, Fasadehjelpen AS, tlf. 123 45 678  
• Veileder Mette Knutsen, Institutt for Lingvistikk – UiO, tlf. 123 45 678 

 
 


