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Vivian Wei Guo
https://www.linkedin.com/in/vivian-weiguo/

NØKKELKVALIFIKASJONER:
• Mastergrad i Kultur, Miljø og Bærekraft fra Senter for Utvikling og Miljø
(SUM) ved Universitetet i Oslo.
• Internasjonal erfaring og nettverk. Har jobbet med offentlig administrasjon, kommunikasjon
og formidling i Det kinesiske utenriksdepartementet og jobbet med bærekraftig
finans/investeringsprosjekt for WWF Norge.
• God forretningsforståelse og gode kommunikasjonsevner, og har erfaringer med digitale
medier og markedsføring, PR og kundeservice.
• Kan bidra med rådgivning i forretningsutvikling mellom Kina og Norden.
• Har sterk interesse og motivasjon for å jobbe med å fremme miljøvennlig og bærekraftig
business i et internasjonalt miljø.
• Lærer nye ting fort, er god med planlegging, multitasking, nettverksbygging og
relasjonsbygging med distributør og forretningspartner, en ´doer´ og lagspiller.
• Snakker norsk, engelsk og kinesisk.
ARBEIDSERFARING:
2017/04 - nå

Founder og CEO, Nordic Green Experiences, Norge
Organiserer/guider offentlige og private turgrupper i Norge/Kina;
rådgivning i forhold til samarbeid og kommunikasjon mellom Kina og
Norden. Vellykket koordinerte flere studieturer og forretningsbesøk for de
kinesiske gruppene i Norge og har bidratt til å bygge nettverk og
partnerskap med offentlige og private aktører både i Kina og Norden.

2019/08 - nå

Deltaker, Jobbreisen, Norge
Jobbreisen® Intensiv er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere
med høy utdannelse.

2018/05 - nå

Butikkselger, Honrin Ringman AS og Way Nor AS, Oslo
Salg. Kundeservice og Kundebehandling. Produktpresentasjon.

2017/05-2017/10

Kontormedarbeider, Miki Travel AS, Sandvika
Koordinerte turer for turister i de nordiske landene; kundebehandling;
forhandlet med leverandører; håndterte booking; informasjon og formidling;
markedsføring og salgsupport.

2016/10-2017/03

Analytiker (intern), WWF Verdens Naturfond, Oslo
Jobbet med teamene på SDGs, CSR, klimarisiko, og bærekraftig investering;
Datainnsamling, analysearbeid og rapportskriving.

2008/05-2013/7

Saksbehandler, The Foreign Affairs Office of Jiangsu Provincial
Government, Kina
Håndtering av visumsøknader og rådgivning relatert til visumsøknader;
kommunikasjonsarbeid overfor utenlandske ambassader og konsulater;
koordinering av ulike arrangementer; rapportering og formidling;
tolkearbeid og oversettelse engelsk-kinesisk.
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FRIVILLIG ERFARING OG ANNEN ERFARING
2019/09 - nå
Freelance Journalist, Nordic Chinese Communication Media Group, Oslo
2019/05-2019/09

Ansvarlig for Kommunikasjon og SoMe Markedsføring i Event Team,
Nordic China Tech Summit 2019 i Oslo Innovation Week 2019, Oslo

2018/11-nå

Sosialt entreprenørskap prosjektutvikling, The 1st Global Generation
Prosjektet har som mål å øke bevisstheten blant barn og unge om hvordan
de kan bidra å løse klimautfordringene.
Sosialt entreprenørskap prosjektutvikling, SoMe Markedsføring og
Kommunikasjon, og Skuespiller, Scenedelta Teaterforening, Norge
Prosjektet har som mål å bruke teaterkunst for å forbedre folks mentale
helse og velvære, og hjelpe innvandrere og flyktninger til å integrere seg i
det norske sammfunnet.

2016/04-2018/12

2015/03-2017/02

Skuespiller, NSI Lydproduksjon AS og NRK TV serie «Nobel», Oslo

2016/04-2018/12

«Arne Næss Project» Prosjektutvikling, Universitetet i Oslo
Prosjektet, initiert av Polly Higgins, som hadde Arne Næss Chair 2013 ved
UiO, hadde som mål å vise frem de mest vellykkede historiene om
økologiske bevegelser rundt om i verden.

UTDANNING
2013/08-2016/05
2002/9-2006/07

Master i samfunnsvitenskap, Culture, Environment and Sustainability,
Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo
Bachelorgrad i jus, Internasjonal Politikk, Beijing International Studies
University

KURS/SERTIFISERING
2018/08-2018/12
Norsk trinn 3 (tilsvarer Bergenstest), UiO, bestått eksamen (A)
2018/06
2018/03- nå
2016/08-2017/02

Sustainable Tourism Training Program, Global Sustainable Tourism
Council, bestått eksamen med kursbeviset
Turistguide-kurs i regi av Norsk Kinesisk Guide Forening (NKGF), bestått
eksamen og ble sertifisert
Kunnskapsyrker og Saksbehandling (med kursbeviset), Syslab AS, Oslo

Språk
Kinesisk (morsmål), Engelsk (flytende muntlig og skriftlig) og Norsk (godt muntlig og skriftlig)
IT og WEB Ferdigheter
Jeg har god kjennskap til office-pakken (Word, Powerpoint og Excel). Jeg er flink til å bruke sosiale
medier (FB, Instagram, twitter, linkedin, wechat etc.) og lærer fort nye systemer. For eksempler,
jeg har utviklet nettside til min bedrift-Nordic Green Experiences. Jeg også laget en nettside for
´Arne Næss Prosjekt´ og laget en facebookside for ´Scenedelta´.
INTERESSER
Yoga, dans, ski, fjellturer og trening
REFERANSER
Oppgis på forespørsel

