
Bishar M. Ali 
Mikrobølgen 18, 1151 Oslo 

Telefon: 40576656 

e-post: bishar.mohammed.ali@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/bishar-ali-b5413928/ 

 
 

Utdanning  
 

08.2017 – d.d.        Student ved masterprogrammet i ESST - Society, 
Science and Technology in Europe 
Et tverrfaglig masterprogram med fokus på å forstå samspillet 
mellom samfunnsforhold og teknologisk utvikling. 
Spesialisering innen innovasjonsstudier. Forskningsmetode og 
design. Innovasjonspolitikk. Innovasjonsprosesser og systemer. 
Bærekraftig omstilling. Organisasjons- og ledelsesperspektiv på 
innovasjon. Master oppgave levert oktober 2019. 

 

08.2013 - 12.15 Master i Internasjonale Utviklingsstudier 
Utviklings politikk og teori. Fattigdom og internasjonal politikk. 
Forskningsmetode og feltarbeid. Kjønn og utvikling. Akademisk 
skriving. Masteroppgave om solenergi i Tanzania med tittel 
Solar PV Electricity’s Progress, Pitfalls and Potential (karakter 
A). 

 
08.2010 - 06.13 Bachelor i Sosialt arbeid 

Tok 3 måneders praksis i Kenya som en del av bachelor. 
Oppgave med tittel ‘Sex, Cents and Innocence : Commercial 
Child Sexual Exploitation in Kenya’ (karakter A). 

Universitet i Oslo 

 
 
 
 
 
 

 
Norges miljø- og 
bioventaskepelige universitet, 
NMBU Ås 

 
 
 

Høgskolen i Volda 

 
 

08.2009 - 06.10 Norsk og Samfunnskunnskap for Utenlandske 
Studenter 
Årsstudium som dekker norskkravet for opptak til studier i 
Norge. (karakter B). 

Høgskolen i Volda 

 

10.2007 - 06.09 Bachelor of Arts – Social Work 
Studerte første året i Kenya. byttet over etter 
utdanningsstipend for å studere i Norge. Sosiologi, 
kommunikasjon, Arabisk. (Karakter B) 

 
Universitet i Nairobi, Kenya 

 
 

02.2001 - 12.05 Kenya Certificate for Secondary School Education 
Studerte videregående skole i Kenya og besto nasjonaleksamen 
KSCE med karakter B+. All undervisning på engelsk. 

Thingithu Secondary school, 
Kenya 

mailto:bishar.mohammed.ali@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/bishar-ali-b5413928/


Arbeidserfaring 

August 2019 – d.d Mentee Jobbreisen Intensiv 
Jobbreisen® Intensiv er et mentoring- og utviklingsprogram 
for innvandrere med høy utdannelse, bosatt i 
Oslo/Akershus. Programmet har som mål å bidra til at flere i 
denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en 
riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. 
Programmet går over høstsemesteret 2019, og er støttet av 
IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet). 

 

 
Jobbreisen, Contento 

 
 

03.17 – d.d. Prosjektmedarbeider, Vaterlandsprosjektet Uteseskjonen, Velferdsetaten 
Oslo kommune 

Tett og tillitsbasert kontakt med klienter og 
samarbeidspartnere. Utarbeide og holde presentasjoner. En 
del av gruppen som utarbeidet rapporten ‘Under Brua – en 
kartlegging av unge menn som selger rusmidler i Oslo 
sentrum’. 2 års prosjektstilling. 

 

Formidling. Planlegging. Koordinering. Bygge relasjoner. 

 
03.15 – d.d Miljøterapeut Uteseskjonen, Velferdsetaten 

Oslo kommune 
Jobber som oppsøkende miljøterapeut i det åpne rusmiljøet 
i Oslo. Systematisk oppfølging av klienter. Kontakt med øvrig 
hjelpeapparat. Prosjektansvarlig og skrev sluttrapporten 
‘Sommertelling 2015 – Uteseksjonens telling av personer i 
åpne rusmiljø i Oslo’. Fulltidsansatt. 

 

Samarbeid. Kulturforståelse. Tålmodighet. 

 

 
12.13 – 03.15 Miljøterapeut Dalsbergstien, Velferdsetaten 

Oslo kommune 
Jobbet som miljøterapeut i lavterskel bolig for rusmisbrukere i 
Oslo. Deltidsansatt 

 
Helse og omsorgsarbeid. Motivasjonsarbeid. Tålmodighet. 

 

Annen erfaring 
 

 

04.18 – 05.19 Styremedlem Hauktjern Borettslag, Oslo 

Ble valgt inn som varamedlem i borettslagsstyret. 
Deltar i styremøter. 

 

Administrativ erfaring. 
 

01.17 - 10.18 Styremedlem 
Ansvar for økonomi i styret, webansvarlig, planlegging, 
designet plakater. Sosiale media ansvarlig, lede 
arrangementer, m.m. 

 
Administrativ erfaring. Design. Formidling. 

AKIN, Den Kenyanske 
Forening i Norge 

 

01.2010 - 09.13 Diverse deltids- og sommerjobber Volda, Ålesund, Oppegård 



Rengjøringsarbeid, miljøarbeider ved bolig for psykisk 
utviklingshemmede, og ved barneverninstitusjon 

 

10.2007 - 06.13 Diverse verv Volda & Nairobi 

Har vært engasjert i blant annet Amnesty International, og 
student forening i Kenya. 

 
 
 

Språk 
 

 Swahili og Boran - Morsmålsnivå

 Engelsk – flyttende både muntlig og skriftlig

 Norsk – flyttende både muntlig og skriftlig

 Arabisk – A1 nivå både skriftlig og muntlig
 
 
 

IT-ferdigheter 
 

 Erfaring med bruk av SPSS og Nvivo

 Har inngående kunnskaper i PowerPoint
 
 

Interesser 
 

 

Sjakk, bordtennis, bøker, trening, reise 

 

Referanser 
 

 Oppgis gjerne ved forespørsel


