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PROFIL
Har levert endringsledelse og digitale løsninger i bank, forlag og media, og gikk
til Risk and Compliance i 2012.

Nøkkelkvalifikasjoner:
● Forretningsanalyse, risikoanalyse og annen rapportering.
● Metodisk og prosessorientert med bred samfunnsforståelse.
● Prosjektledelse.
Lederskap:
● Direkte og tydelig budskap sikrer målsetninger og felles retning.
● Inkluderende teamledelse gjennom å være et godt eksempel
Personlige egenskaper:
● Initiativrik med integritet og vilje til å ta ansvar mot vurdert risiko.
● Nysgjerrig og kapabel til å stille relevante spørsmål.
● Entusiastisk ambassadør for etisk oppførsel.

ARBEIDSERFARING
Sep 2021 – Jan 2022 BITMYNT AS, FLORØ Styremedlem, konsulent bitcoin
Sep 2020 – Aug 2021 NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE, OSLO Senior Compliance Office
Mar 2017 – Aug 2020 BITMYNT AS, FLORØ Rådgiver og medstifter
Nov 2016 – Feb 2017 BITSPACE AS | BITGATE, OSLO Senior Risk and Compliance Office
Okt 2000 – Mar 2016 NORDEA BANK, OSLO Senior Operational Risk Officer
Okt 1998 – Sep 2000 ASCHEHOUG, OSLO Konsulent digital kommunikasjon
Okt 1996 – Sep 1998 DAGBLADET PÅ NETTET, OSLO Redaksjonsassistent/ Journalist

UTDANNELSE
Jan 2007 – Des 2010 UNIVERSITETET I  OSLO Master in Literature
Jan 1991 – Des 1997 UNIVERSITETET I  OSLO Bachelor in the Arts
Aug 1987 – Des 1992 HANDELSHØYSKOLEN BI Bachelor in Business Administration

SERTIFISERING OG ANNEN ETTERUTDANNING
2019 PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management hos Holte Consulting, 6 dager.
2016 UNIVERSITETET I OSLO, Development of IT competence in organization, INF3280.
2006 DALE CARNEGIE, Leadership and Communication, 12 uker.

INTERESSER
Datakyndig og dreven i Microsoft Office, G-Suite, statistikk programmet SPSS, enkel koding i HTML/XML/CSS.

Styreverv i sjakk og lokalpolitikk. Tidligere i Styret til Norges Bitcoin- and Blockchain forening, Sjakkolympiaden i
Tromsø AS 2014. Leder i Oslo Sjakkrets; Leder i HFSU, valgt til Studentparlamentet i 4 år. Kjellermester i Uglebo.

Det  norske kvinnelandslaget i sjakk med tittel Woman FIDE Master (WFM).

Skriver film- og teater manus og vant med egen tekst i Dramatikkfestivalen 2021.



ARBEIDSERFARING DETALJER

BITMYNT, FLORØ – NORSK
Bitmynt var først, og den originale norske markedsplass for handel med bitcoin. Målet er å bygge en bærekraftig
forretningsmodell og organisasjon innen kryptovaluta og betalingstjenester fra Florø. Grunnlegger og innovator er
Sturle Sunde.

Besøk nettsted.

Sep 2021 – Jan 2022 Styremedlem
Konsulent og bidragsyter til rutiner knyttet til bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon, myndighetskontakt, samt
lederstøtte til utviklingsprosjekter.

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE, BÆRUM (OSLO) – NORDISK
NBX er en pioner i en Skandinavisk kryptovaluta vekslings- og oppbevaringstjeneste med mål å levere
betalingstjenester og gi markedet en fullstendig bankerfaring på digitale blokkjeder.

Besøk nettsted.

Sep 2020 – Aug 2021 Senior Compliance Office
Ansvarlig for regulatorisk oppfølging og samhandling. Fulgte opp kontakter med myndigheter, best-praksis i
organisasjonen. Hvitvaskingsansvarlig (AML) og Personvernombud (DPO) i spørsmål relatert til GDPR.

BITMYNT, FLORØ – NORSK
Bitmynt var først, og den originale norske markedsplass for handel med bitcoin. Målet er å bygge en bærekraftig
forretningsmodell og organisasjon innen kryptovaluta og betalingstjenester fra Florø. Grunnlegger og innovator er
Sturle Sunde.

Besøk nettsted.

Mar 2017 – Aug 2020 Rådgiver og medstifter
Planlegging og administrasjon i en entreprenørbedrift i kryptovaluta med sikte på å overvinne motstand og naturlig
friksjon i tradisjonelle finansmarkeder.  Beæret med å være medstifter når selskapet Sturle Sunde startet i 2010
endelig ble registrert i 2020. Gründeren var en av de tidligste ambassadørene for bitcoin i Europa.

BITSPACE AS | BITGATE, OSLO – NORSK
Bitspace er et globalt teknologi og investeringsselskap som jobber for å bygge og kommersialisere verdikjeder med
hjelp av blokkjeder.

Besøk nettsted.

Nov 2016 – Feb 2017 Senior Risk and Compliance Officer
Kort involvert i en tidlig fase i utvikling av forretningsmessige krav til Bitgate, en lommebok for oppbevaring og handel
av kryptovaluta. Arbeidet med rammevilkår i dialog med bank og myndigheter.

https://bitmynt.no/
https://nbx.com/
https://bitmynt.no/
https://bitspace.com/


NORDEA BANK, OSLO – NORDISK
Nordea er en av de største finansielle tjenesteleverandørene i den nordiske regionen, og en av de største bankene i
Europa. Banken er representert i 17 land, inkludert de fire nordiske landene i hjemmemarkedet.

Besøk nettsted.

Sep 2014 – Mar 2016 Senior Operational Risk Officer
Ansvarlig for å følge opp operasjonell risiko i Wholesale Banking:

● Lederstøtte for katastrofeplanlegging (BCP)
● Hendelsesstyring og annen forretningsstøtte, bekjempelse av hvitvasking, svindel, korrupsjon og kriminalitet.
● Beste-praksis for ledelse på tvers i de nordiske enhetene.

Mar 2012 – Aug 2014 Senior Risk and Compliance Officer
Ansvar for å følge opp risiko for Risk and Compliance i Transaction Products:

● Lederstøtte for Cash Management og Trade Finance
● Hendelsesstyring, katastrofeplanlegging, Code-of-Conduct, bekjempelse av hvitvasking, korrupsjon etc.
● QRA analyser og ledelsesstøtte for å sikre beste praksis.

Feb 2007 – Feb 2012 Senior prosjektledelse
Prosjektledelse der vi brukte bankens metodikk PM4U på IT-infrastruktur og leveranser innen digitale tjenester.

● Driver i innkjøpsprosjekter, arbeid med spesifikasjoner og ledelse av innkjøpsprosess med alt det innebærer.
● IT logistikk, opprydding og avhending av datasenter, og andre prosjekter knyttet til høsting av informasjon.

Okt 2000 – Jan 2007 Produktansvarlig
Ansvarlig for digitale tjenester i nettbanken:

● Nøkkelkvalifikasjon var ansvar for profil og tjenester knyttet til mobiltelefon, inkludert første pilot for BankID
på mobiltelefon og betalingstjenesten SMS-varsling.

● Ledet norske krav til administrasjon i en nordisk betalingstjeneste, Nordic Corporate Netbank Administration
(CNA).

FORLAGSHUSET ASCHEHOUG, OSLO – NORSK
Ledende forlegger i Norge siden 1872.

Besøk nettsted.

Okt 1998 – Sep 2000 Konsulent digital kommunikasjon
Ansvarlig for publisering på Internett, inkludert for datterselskapene Oktober og Kirkelig Kulturverksted (KKV)
Lederstøtte for innkjøpstjenester, og oppdatering av nettsider. Rådgiver på kommunikasjonsteknologi og intern
ekspert på nye medier, infrastruktur og annen klientorientert teknologi, for eksempel ebøker.

DAGBLADET PÅ NETTET, OSLO – NORSK
Nasjonal avis grunnlagt i 1869, en av de største tabloidavisene i landet og den første med en nettutgave (8. mars
1995).

Besøk nettsted.

Mar 1996 – Sep 1998 Redaksjonsassistent/ Journalist
Blant de første ansatte i nettredaksjonen. Gjorde hva som var nødvendig for å publisere nyheter, enten det å utvikle
og teste verktøy, sitte på desken og tilpasse innhold for nettkanalen, journalistikk og design (html). Startet som
deltids redaksjonsassistent, men arbeidet raskt fulltid.

https://www.nordea.no/
https://aschehoug.no/
https://www.dagbladet.no/

