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ARBEIDSERFARING: 
 
09.2010 -    Accommodate AS, Oslo 
    Daglig leder 

• Selvstendig næringsdrivende innenfor følgende områder; 
Hotell og konferansebestilling/megling 
Utforming, tilrettelegging og guiding av opplevelsesreiser 
Planlegging og utførelse av events 
Aktivitetsskaper til konferanser/banketter/samlinger 

 
04.2010-09.2010  Hotel-Link AS, Bergen 
    Salgssjef 

• Salg av hotell og konferansemeglertjenester til 
bedriftsmarkedet 

• Oppsøkende salg, kundemøter, kundearrangement 
 
09.2007-02.2010 Clarion Hotel Bergen Airport/Clarion Hotel Admiral, 

Bergen  
    Director of Sales 
 

• Salgsleder for begge hotell med personalansvar og utvikling 
av 5 selgere 

• Arbeidsoppgaver: Salg til kurs- og konferansemarkedet, 
salg og implementering av lokalavtaler og til weekend-
markedet, inntektsoptimering i de forskjellige 
kundesegment samt utarbeidelse av markedsføringsplan  

• Leder for kunde- og reisebyråporteføljen i Choice Hotels 
Bergen samt koordinering av salgsaktiviteter i Choice 
Bergen (5 hotell)  

• Ansvarlig for kostnadsstyring og eget salgsbudsjett 
 

03.2007 – 09.2007  Sportsklubben Brann 
VIP-Selger 
• Selger av klubbens VIP-fasiliteter samt salg av 

supporteffekter til bedriftsmarkedet 
 

03.2006 – 03.2007  Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 
    Sales Manager – Teamleder, Kurs- og konferansemarkedet 
 

• Oppsøkende salg til næringslivet, Norge & Utland 
• Oppnådd salgstall mars-desember 2006: 16 millioner 
• Arbeidsoppgaver: Salg gjennom telefonsalg, kundemøter,  

visninger, deltakelse på messer, salgsturer innland og 
utland, annonsering og dm.  

• Temaleder med personalansvar for 3 selgere 
 
04.2002 – 03.2006  Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 
    Sales Manager og Kurs & Konferanseselger 
     

• Salg av kurs- og konferanser som innbefattet oppsøkende 
salg, kundepleie og arrangerte kundeaktiviteter 

• Oppnådd salgstall: 14 millioner i 2005 
• Kommunisering, igangsetting og planlegging av kurs og 

konferanser med kunder via inngående og utgående 
telefonsalg 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
02.2000 – 01.2002 Executive Search Research, London, Los Angeles, Oslo 
    Admin. Coordinator  

 
• Igangsetting, utarbeidelse og gjennomføring av DM- 

kampanjer, brosjyremateriell (newsletter) på engelsk og 
skandinavisk. 

• Ansvar for etablering av kontor i London og Los Angeles, 
(identifisering av kontorlokaler, forhandlinger, praktisk 
prosess med bl.a. IT-nettverk) 

• Administrativt ansvar for kontorene med bl.a. kontakt med 
leverandører i 3 land innen skatt, lønn og IT. 

 
02.1997 – 09.1998  TV2, Bergen 
    Redaksjonsmedarbeider / Traffic Controller Assistant 
 

• Satt sammen det daglige sendeskjemaet i henhold til det 
annonserte TV-programmet som utgjorde implementering 
av reklame-breaker og egen promoteringsmateriale. 

 
UTDANNELSE: 
 
1998 - 1999   University of Surrey, England 
    Master of Science (MSc) in Marketing 
 
1993 – 1996   University of Surrey, England 
    Bachelor of Science (Hons) (BSc) in 
    International Hospitality and Tourism Management 
 
1991 (høst)   Universitetet i Bergen 
    Examen Philosophicum 
 
1987 – 1990   Fana Gymnas, Bergen 
    Samfunnsfaglinje med økonomi 
 
 
SPRÅK:   • Engelsk (flytende) • Tysk og Fransk (konversasjonskunnskap) 
 
 
SIGNATUR: 

 


