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Nøkkelkvalifikasjoner 

Før jeg flyttet til Norge jobbet jeg tre år som geomatiker i Saudi-Arabia. Tok deretter en bachelor i geomatikk ved 
NMBU for å fortsette med det samme arbeidet. Mye erfaring med kundekontakt fra serviceyrker, slik at jeg har 
bygget opp gode kommunikasjonsevner. Jeg er en ambisiøs og svært motivert arbeidstaker  

Relevant Erfaring 
Mars 2006 – Jan 2009                      Aeromap Delta, Saudi Arabia 

I Aeromap Delta fikk jeg utvikle mine ferdigheter i Microstation 3D Modelling, ZI 
imaging software, CAD- Editing on Bentley Micro-station V8 software, 
Intergraph data capture og andre viktige verktøy.  

         
Annen Arbeidserfaring 
 
Feb 2019 – Nå                                     Core Security, Asker 
                                                               Stilling som Alarmsentraloperatør. 
 
Okt 2018 – Nå                                     Noricom AS, Lillestrøm (Avd. øst) 

Tar oppdrag som tolk fra norsk til tigrinja. Har lært mye om å ordlegge meg på 
riktig måte etter situasjonen. Dette kan handle om for eksempel helse eller 
økonomi.  

 
Mar 2018 – Nå                                    Epinion AS (Deltid), Oslo Lufthavn 

Her gjennomfører vi reiseundersøkelser for luft- og kollektivtransport, eller på 
oppdrag for andre bedrifter. Dette har vært viktig lærdom for meg, siden jeg har 
muligheten til å lære språk, kultur og verdier fra intervjuobjektene.  

 
Des 2017 – Nå                                     ACN (selger av telekommunikasjon, energi og viktige tjenester) 

Jobber med entreprenørskap, i form av salg av tjenster for ACNs partnere. Her 
har jeg fått prøve meg som selvstendig næringsdrivende.  

 
Apr 2015 – Nå                                     Peppes Pizza, Jodam AS, Ski (Deltid) 

På en så sosial arbeidsplass er jeg veldig bevisst på forholdet mellom å vise 
respekt og tilegne meg respekt for kollegene. Som kokk oppleves vi som en 
grunnmur i produktkjeden, og har en viktig rolle i en hektisk arbeidsdag.  

 
Aug 2016 – Aug 2017                         Coop Extra, Sofiemyr (Ekstrahjelp) 
                                                                Her gjennomfører vi forskjellige hovedoppgaver viktigste er å ha kunnskap om      
                                                                produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og  
                                                                veiledningen de trenger. Jeg likte å yte service og hjelpe, Jeg lærte meg å bli        
                                                                tålmodig og kunne håndtere stressende situasjoner 
 
Sept 2011 – Okt 2014                         Tusenfryd ‘Vinterbro’, Meny AS ‘Greverud’, Coop Marked ‘Kolbotn’, Bibliotek  
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                                                                ‘Kolbotn’                                                                           
                                                                I dette tidspunkt jobbet jeg på forskjellige steder som hjulpet meg å opparbeide  
                                                                en betydelig kompetanse.                                                           
 
Utdannelse 
Aug 2014 – Jun 2017         Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås 

Bachelor i geomatikk. Her lærte jeg det grunnleggende i faget, både 
produksjons- og forvaltningsoppgaver knyttet til bruken av geodata, og GPS 
teknologi, både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata. 

 
Apr 2013 – Mai 2013  Podium AS 
    Kurs i varehandel. 2 uker teori, 24 uker praksis i Oslo. Innføring i                                                                                                 
                                                      salg, service og kundebehandling tilpasset dagens kompetansekrav. 
 
Aug 2012 – Jul 2014  Ski videregående skole:  

Allmennfag, voksenopplæring. 
 
Verv og annet 
 
Aug 2019 – Des 2019                        Jobbreisen Intensiv, Billingstad 

Jeg er en av 10 utvalgte deltakere i Jobbreisen® Intensiv - et mentoring - og 
talentprogram for innvandrere med høy utdannelse, bosatt i Oslo/Akershus.  

 
2012 – 2013              NAV Oppegård, Kolbotn 

Representant i brukerutvalget for introprogrammet i kommunen. 
 
Dataferdigheter   Office 
                                                                GIS programvare - Microstation 3D-modelling (Avansert),  
                                                                Gisline (Viderekommen), ArcGis (Viderekommen), QGis (Viderekommen). 
                                                                 

 Programmeringsspråk- MATLAB (Avansert), Python (Viderekommen),      
                                           MySQL (Viderekommen), HTML (Viderekommen) 
                                           GitHub (Viderekommen) 
 
Annet – Photoshop (Viderekommen), Adobe Premier Pro (Viderekommen), 
                Audacity (Avansert). 
                                                         

Språk                                            Engelsk:  Svært godt skriftlig og muntlig    
                                               Norsk:                    Meget godt skriftlig og muntlig 
                Arabisk:                  Svært godt skriftlig og muntlig 
                                                            Tigrinja:    Morsmål (språk i Eritrea) 
    
Interesser 

Fotball, trening generelt, skrive dikt, fotografering, bruk av Photoshop, 3D-Design. 

 
Referanser 

 Oppgis ved forespørsel 
 


