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Egenskaper og kvalifikasjoner:
Rådgiver og skribent med mastergrad i engelsk litteratur og post-graduate diplom i journalistikk. Har 10+ års
erfaring innen kommunikasjon, forskning, case-studier, blogging, sosiale medier, magasiner, aviser og radio.
Bidrar med artikler til ulike nettsteder og magasiner som frilansskribent. Opptatt av menneskerettigheter,
kvinners rettigheter, migrasjon, mangfold og inkludering. Som journalist i India, har jeg skrevet og samarbeidet
med mange organisasjoner i dette området. Trygg, kreativ og elskverdig med sterke mennesker ferdigheter.
Oppnår glede ved å hjelpe andre og ha betydelig erfaring med å veilede kolleger og medstudenter.
Arbeidserfaring:
04.18 – 12.18 Kummunikasjonsrådgiver
Apeland, Oslo
Ansvar for en stor PR og salg kampanje som omfattet websider, trykksaker, events og
mediekontakt. Koordinering, skriving og mentoring folk i samme retning.
02.17 – d.d.

Frilans Skribent
BBC World Service, India
Skriver artikler og skaper video rapporter om ulike temaer for blant annet BBC World Service og
The Telegraph i India.

08.16 – 03.18 Vikar lærer og Assistent, Høvik Skole
Bærum Kommune
Undervisning i engelsk som vikar lærer. Undervisning i drama, dans og yoga til barn på SFO.
04.17 – 10.17 Innholdsproduksjon for digitale plattformer Gyldendal Undervisning, Oslo
Undervisningsopplegg. Jobbet med ressursbank fra idé til ferdig produkter for E2, engelsk bok
for Videregående skole. Skapte interaktive digitale ressurser for å engasjere elever; og
forklarende og instrukrerende PowerPoint presentasjoner for lærerne. Innholdsmarkedsføring
på sosiale medier i samarbeid med markedskonsulent.
05.15 – 11.15 Markedsføringsspesialist i sosiale medier
IntraPoint, Oslo
Prosjektarbeid. Implementerte sosiale mediestrategi som doblet (fra 2500 til 5000) IntraPoints
totale følgere på LinkedIn i en periode på tre måneder. Introduserte og implementert mange
målrettede markedskampanjer for å øke IntraPoints sosiale medietilstedeværelse.
09.14 – 02.15 Kommunikasjonsrådgiver og forfatter
Norway India Chamber of Comm. & Industry
Frivillig arbeid. Ansvar for å dekke hendelser, gjennomføre intervjuer og skrive artikler. Har
blant annet skrevet om den indiske presidentens besøk i Norge og Nobels fredsprisseremonien
i 2015. Les artikler her.
03.12 – 04.13 Senior Kommunikasjonsrådgiver
CGI, tidligere Logica, Bangalore, India
Utarbeidelse av mediestrategi, kommunikasjonspublikasjoner, presentasjoner og foredrag,
ansvar for innhold i e-nyhetsbrev og eksterne medier. Skapte økt bevissthet om Global
innovasjonsteam. Ble valgt som redaksjonell styremedlem for det månedlige magasinet
publisert for Logica, India.

10.11 – 02.12 Senior Kommunikasjonsrådgiver
Target Corporation, Bangalore, India
Sortering og skriving av innhold for bi-ukentlige nyhetsbrev og publisering på tvers av ulike
kanaler. Koordinering av arrangementer og innhold for internkommunikasjon, initiativer fra
ledelsen, intranett og ledelsens blogg. Mentor for junior kollegaer.
03.10 – 07.11 Kommunikasjonsrådgiver
Microsoft, Bangalore, India
Ansvar for globalt nyhetsbrev og hjemmeside, koordinering av budsjettet for interne/eksterne
markedsføringsaktiviteter; administrere betaling av fakturaer og bestillinger; samarbeid med
team fra ulike regioner som ANZ, Sørøst Asia, Kina, Japan og India. Gjennom å initiere og utvikle
internt nyhetsbrev for alle ansatte i APAC regionen resulterte dette i et bedre samarbeidsmiljø
på tvers av land og kulturer. Mentor for junior kolleger.
03.07 – 09.09 Journalist
Times of India Group & DNA India
Skribent innen undersøkende journalistikk for noen av de ledende publikasjonene i India.
Skrevet om menneskerettigheter, kultur, kvinners rettigheter og sosial velferd. Les artikler her.
03.04 – 09.05 Anker og manusforfatter
All India Radio, India
Anker og manusforfatter for programmer om musikk og kultur for All India Radio (AIR), Indias
nasjonale kringkaster.
Utdannelse og kurs
2006 – 2007

Etterutdanning i journalistikk
THE INDIAN INSTITUTE OG JOURNALISM AND NEW MEDIA, BANGALORE, INDIA
Rapportering & skriving, forankring, broadcast journalistikk og internasjonale nyheter.

2002 – 2004

Mastergrad i Engelsk
NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY, INDIA
Spesialisering i engelsk fiksjon og drama, poesi, kvinnelige forfattere, engelsk litteratur (britiske
og samveldet), kritikk og Shakespeare.

1999 – 2002

Bachelorgrad i Engelsk litteratur
ST. MARY’S COLLEGE, INDIA

Frivillig arbeid:
2014

Skribent
Storizen & Fokus
For magasinet Fokus, et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål.
The Missing Daughters of India
Skrev artikler for Storizen, et nettbasert magasin om indiske forfattere
Ashwin Sanghi: the author who writes for his soul
Ravinder Singh: his fascinating world of romance

Språk:

Engelsk: flytende
Norsk: B2 Nivå/høyere mellomnivå

Fritid:

Yoga, dans og teater, kreativ skriving, blogging, nettverk og musikk.

Referanser:

Ole Christian Apeland, CEO, Apeland: +47 90506010.
Kari Anne Gjesdal, Editor, Gyldendal Norsk Forlag: +47 92845778.

