KOMPETANSEOVERSIKT - ANSATTE I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE
RÅDGIVER
HANS PETTER KVIKNE

UTDANNING

KOMPETANSEOMRÅDE

Sivilarkitekt/Master i Arkitektur
Tilleggsutdanning:
• Bygningsforvaltning
• Lean Construction
• Næringsutvikling, innovasjon
og kompetanseutvikling

•
•
•
•

Arkitektur, prosjekt- og byggeledelse,
Hotel og reiseliv
Prosjektutvikling
Ledelse

GARD ERIK SANDBAKKEN
Cand philol:
• Mellomfag historie
• Grunnfag sosiologi
• Grunnfag pedagogikk
• Hovedfag nordisk språk og
litteratur

MORTEN SANDBAKKEN

REFERANSEPROSJEKTER

Sivilagronom /
Master i Landbruksteknikk
Tilleggsutdanning:
• Bedriﬅsøkonomi
• Lederutvikling
• Styrekompetanse

• Forretningsutvikling - endringsprosesser
• Organisasjons- og lederutvikling
• Strategisk salg - spisset
salgskompetanse i krevende markeder
• Kompetansekartleging og -styring
• Atferdsprofilering DISC personlighetsforståelse og -utvikling

•
•
•
•
•

Ledelse
Administrasjon
Struktur
Styrearbeid
Kommunal planlegging og forvaltning

•
•
•
•

Eiendomsforvalter Røros Hotell,
Daglig leder Vertshuset og Kaﬀestuggu
Byggeleder Solvang og Fredheim as
Prosjekt- og prosjekteringsleder Johan Kjellmark as

• Hovedansvarlig for utvikling av ledere og selgere i BOHUS
Norge (2000-2004)
• 2016-2018: Hovedansvarlig for endringsprosessen
- fra Røros E-verk til Ren Røros
• Jevnlig arbeid med kompetanseutvikling innenfor
teambygging og salg: Rørosmat SA
• Organisasjonsutvikling St. Olavs hospital avdeling Røros,
og Fremtidens operasjonsrom, St. Olavs Trondheim
• Jobber jevnlig med små og mellomstore virksomheter på
Røros for å skape økt inntjening og vekst
•
•
•
•
•

Strategisk kommuneplan Hatt#elldal kommune
Strategisk næringsplan Hatt#elldal kommune
Rådmann Herøy kommune (Nordland)
Daglig leder FIAS
Prosjektleder Utviklingsprosjekter i Alvdal
(bl.a. Aukrustsenteret)

RÅDGIVER

UTDANNING

KOMPETANSEOMRÅDE

JAN HENRIK ANTHUN
M.sC. fra Universität Augsburg,
Tyskland

TONE MELVÆR RUUD

Doktorgrad i astrofysikk 2017 tema dataanalyse for kosmologiske
observasjoner.
Master i astrofysikk 2012. Emner
innen fysikk, astronomi,
matematikk, statistikk og
vitenskapelig programmering.

• Finans og Investering
• Konsernregnskap og strategisk
controlling
• Industriøkonomi

•
•
•
•

•
•
•
•

Statistikk og analyse
Søknadsutforming
Virkemiddelapparatet/støtteordninger
Administrasjon/prosjektledelse

Kommunikasjon og markedsføring
Hotel og reiseliv
Konseptutvikling
Administrasjon/prosjektledelse

• Oppfølging og kontaktperson Fjelltrainee
• Kompetanseløﬅ Lokalmat - Reiseliv.
Prosjektmedarbeider og markedsfører.
• Gjennomføring og prosjektledelse Hematt
2019/2020
• Ansvarlig for Miljøfyrtårn og GDPR internt i
næringshagen.

Bachelor i Kultur og Ledelse

MARIA ENGESETH
Bachelor i Internasjonal
Markedsføring. Emner innen
markedsføring, organisasjon,
økonomi og metode.

• 10+ år som konsulent/rådgiver nasjonal og
internasjonalt
• Ledet finansiering og salg av børsnotert selskap
• Bred erfaring fra omstrukturering, eierstruktur,
refinansiering av selskaper
• Ledet prosessen av etableringen av Siva
Fjellregionen Eiendom som daglig leder i Røros Vekst
• NMCC - administrasjon for styre og arbeidsgrupper,
oppfølging av klyngeaktiviteter
• Bærekraﬅig reisemål remerking 2019
• Nært samarbeid med Destinasjon Røros gjennom
2019, inkl. prosjektledelse for avfalls- og
miljøprosjekt, støtte til utvikling av Martnashallen,
bistand med utforming og analyse av
spørreundersøkelse

OLIN STEINSVIK
Master i Service Management,
Copenhagen Business School
Emner innen markedsføring og
strategi.

REFERANSEPROSJEKTER

• Kommunikasjon og markedsføring
• Statistikk, metode og analyse

• Markedsføring av Fjelltrainee ordningen
• Kommunikasjonsansvarlig i prosjektet Green Flyway
• Markedsundersøkelse i prosjektet Grenseløs
Kollektivtrafikk
• Markedsplan for kjøpesenter (studentoppgave)
• Strategi inngang i nytt marked (studentoppgave)

