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CV - TRINE LORENTSEN

NØKKELKOMPETANSE

Administrering/publisering i CMS, prosjektledelse, konseptutvikling, innholdsproduksjon (tekst/bilder/video),
interaksjonsdesign, webdesign og digital markedsføring.
Planlegging er en naturlig del av meg, og jeg liker å ha kontroll på det som skal gjøres, og sørger for at det blir gjort. Jeg
er veldig selvstendig, lærevillig og lettlært, og setter meg derfor raskt inn i nye ting. Jeg er arbeidsom, og forventer
mye både av meg selv og andre. Jeg er initiativrik og engasjert, og prøver alltid å gjøre en best mulig jobb!

UTDANNING

UNIVERSITETET I OSLO
ENKELTFAG FRA BACHELOR I INFORMATIKK

08/2013 – 05/2014

Interaksjonsdesign, læring & digital teknologi, psykologi og objekt-orientert programmering.

HØGSKOLEN I HARSTAD
ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG LEDELSE

08/2012 – 06/2013

Serviceledelse, organisasjon- og personalledelse, markedsføring, skatterett og bedriftsøkonomi.

AALBORG UNIVERSITET
MSC. INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

09/2008 – 09/2010

Interaksjonsdesign, brukertesting, e-læring, konseptutvikling og innovasjon.

UNIVERSITETET I AGDER
BACHELOR I MULTIMEDIETEKNOLOGI OG –DESIGN

08/2005 – 06/2008

Markedsføring, webdesign, databaser, tv-/filmproduksjon, objekt-orientert programmering og praktisk formidling.
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ERFARING

FREELANCE
FREELANCE DIGITAL DESIGNER/RÅDGIVER

01/2017 – NÅVÆRENDE

Jeg jobber freelance med oppsett av websider, og rådgivning innen web, innhold og digital markedsføring.

RAKKESTAD KOMMUNE
PLEIEASSISTENT

10/2016 - NÅVÆRENDE

Jeg jobber som tilkallingsvikar innen pleie og omsorg ved avdeling for rehabilitering på Skautun sykehjem. Jeg har
erfaring med pasientjournalsystemet Gerica og personalsystemet GAT.

GSK
HR-KOORDINATOR

07/2015 – 12/2015

Jeg jobbet med blant annet oversetting, publisering og oppdatering av HR-sider på intranett (Sharepoint), registrering
av data i personalsystemet Global PeopleSoft, rekruttering (annonsering, screening av søknader, intervju),
planlegging/organisering av konferanse, avtaleinngåelser og løpende leverandørkontakt.

DIGITAL PROSJEKTLEDER

05/2014 – 06/2015

Jeg jobbet i hovedsak med prosjektledelse, implementering av websider, oppsett/administrering av CMS (Umbraco)
for GSK i Norge, Sverige, Danmark og Island, samt webanalyse (GA), SEO (metadata), innholdsproduksjon og
kommunikasjon/samarbeid med ulike team internasjonalt.

DYRØY KOMMUNE
PLEIEMEDARBEIDER

10/2010 – 06/2012

Jeg jobbet med pleie og omsorg av eldre, demente, psykisk utviklingshemmede og alvorlig syke pasienter ved Dyrøy
sykehjem.
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FRIVILLIG ARBEID

STELLA - RØDE KORS KVINNESENTER
WEBARBEID

02/2015 - NÅVÆRENDE

Jeg jobber frivillig med blant annet administrering av CMS (Wordpress), tekstskriving, korrekturlesing, publisering,
webanalyse (GA), SEO og forbedring av nettside/innhold på: stellakvinnesenter.no

SPEILVENDT V/UNIVERSITETET I OSLO
WEBANSVARLIG & REDAKSJONSMEDLEM

02/2014 – 12/2014

Jeg har jobbet frivillig for et studentdrevet psykologitidsskift (Speilvendt) ved UiO. Jeg jobbet i hovedsak med
tekstskriving, korrekturlesing og administrering av CMS (Wordpress) på: www.speilvendt.no.

KURS
GOOGLE NORGE
GOOGLE ADWORDS

04/2017

Grunnleggende dagskurs i Google Adwords.

EPISERVER NORGE
DIGITAL REDAKTØRKURS

09/2016

2 dagers kurs med både grunnleggende redaktørkurs og digital markedsføring i Episerver CMS.

SHAW ACADEMY
DIGITAL MARKETING

02/2016

1 måneds nettkurs om digital markedsføring generelt.

SOCIAL MEDIA MARKETING & ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

10/2015

1 måneds nettkurs med fokus på markedsføring i sosiale medier og overvåking/håndtering av omdømme på nett.
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DATAKUNNSKAPER

ü
ü
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Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) - Godt
WordPress CMS – Meget godt
Umbraco CMS – Meget godt
Sharepoint CMS –Godt
Episerver CMS – Nybegynner
Photoshop – Noe godt
InDesign - Noe godt
Illustrator – Noe godt
Dreamweaver – Godt
Premiere – Godt
Google Analytics –Godt
Google Webmaster Tools – Godt
Google Adwords - Nybegynner

SPRÅK

ü
ü
ü

Norsk - Meget godt skriftlig og muntlig
Engelsk - Meget godt skriftlig og muntlig
Dansk - Noe godt skriftlig og muntlig
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