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ØNSKET VEI VIDERE

Jeg er en positiv og initiativrik person og mener jeg kan bruke dette for å motivere andre. Jeg
ønsker å bruke dette som prosjektleder eller i en tilsvarende stilling. Jeg tror jeg kan gjøre en
god jobb fordi jeg er løsningsorientert og har evnen til å forstå forretnings- og
relasjonsmessige forhold i tillegg til de teknologiske.
Jeg har et ønske om å være en pådriver for nye tjenester og være en initiativtaker/teamleder
for å styre retningen på et høyere nivå i en bedrift. Jeg ønsker en strategisk rolle med
muligheter til å trekke bedriften i den retning jeg tror er nødvendig i morgendagens situasjon.
Mye går på bruk av sosiale medier, utnyttelse av interne systemer og internkommunikasjon
både mellom mennesker og systemer. Jeg startet i Markedsavdelingen ved NKI sommeren
2009 og har fått store muligheter til å trekke NKI i riktig retning på nettet.
Jeg har siden 2007 jobbet som prosjektleder for webprosjekter og har fått gode
tilbakemeldinger på arbeidet mitt her. Vi benytter SCRUM for dette og jeg ble sertifisert
ScrumMaster av Scrum Alliance i mars 2011. Jeg har gode egenskaper som tolk mellom ledere,
brukere og teknisk personell.
ARBEIDSERFARING

07.2001 – dd

NKI Nettstudier
Jeg startet i markedsavdelingen som prosjektleder i 2009 der hovedfokus er å løfte nki.no til et
vesentlig bedre nivå samt jobbe med vår nettskole og løfte denne til morgendagens nivå. Det
skjer også mye spennende prosesser internt som jeg har nøkkelroller i når det gjelder
strategiske valg fremover. Dette kan jeg ikke kommentere i en åpen CV.
Fra 2007 ble fokuset ved NKI prosjektledelse for webprosjektene fra slutten av 2009 fikk jeg
ansvaret og ble prosjektleder for webutvikling ved NKI. Vi jobber med SCRUM som
metodikk og prosjektene er innen Java for LMSet og PHP for nki.no hvor vi bruker eZ
Publish sitt rammeverk som er integrert med våre interne systemer.
I august 2006 endret jeg stilling hos NKI fra systemutvikler til forsker noe som innebar mer
ansvar innen våre prosjekter, med spesielt med vekt på NKIs EU prosjekter, men også
webprosjekter som utvikling av LMSet til NKI og sidene foran passord.
Utvikling av NKIs webtjenester er mitt område og det innebefatter alt fra selve utvikling av
ideer, nye tjenester, endring av eksisterende løsning, integrering av andre systemer, søkemotor
optimalisering, men viktigst av alt er utviklingen av NKIs LMS (Learning Managment System)

som ivaretar alle NKIs nettstudenter (også bedriftskunder). NKI har siden 2001 basert seg på
XML teknologier.
For tiden er jeg prosjektleder for utviklingen av læringsplattformen til NKI og nettsidene
foran passord som er et prosjekt som snart skal lanseres.
05.2000 07.2001

Eterra tidligere Merkantildata ASA
Jeg utførte brukerstøtte mot Eterra sine hjemme-pc kunder på Cinet, Compaq, HP og IBM
PC’r, Videre utførte jeg brukerstøtte på Windows 95/98, WinME/2000 samt Office 97/2000

UTDANNING

09.200701.2010

Brunel university i London i samarbeid med NITH
Master of Informations systems Management (ISM):
Ettersom teknologi og samfunn utvikler seg parallelt, blir det stadig viktigere å ha
evnen til å forstå og lede komplekse informasjonssystemer.
Målet med en masterutdanning innen ISM er å sette deg i stand til å utforske aspekter
ved utvikling av informasjonssystemer, ut fra krav og behov i næringslivet samt forstå
den strategiske samkjøringen mellom et slikt system og bedriften. Du vil forstå
dynamikken mellom informasjonssystemet og virksomheten og skal kritisk reflektere
over teori og praksis knyttet til disse.
Etter endt utdanning vil du for eksempel kunne jobbe som forretningsanalytiker,
rådgiver eller systemutvikler innen en rekke næringer, både i små og store bedrifter.
Du vil også kunne jobbe med e-government i offentlig sektor.
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole – NITH (tidligere DPH)

07.1999 01.2003

Bachelor Informasjonsteknologi:
3-årig grunnstudium med vekt på administrativ bruk av informasjonsteknologi. Tema;
systemutvikling, programmering, databasehåndtering, prosjektarbeid og ledelse.
Mål med studiet:
En kandidat med graden Bachelor Informasjonsteknologi fra Norges
Informasjonsteknologiske Høgskole skal ha en fordypning i analyse, utforming, konstruksjon
og testing av informasjonssystemer og være i stand til å utnytte informasjonsteknologi til å
oppnå en virksomhets mål.

OMH Business School – OMH
07.1998 07.1999

Markedsøkonom:
Studiet gir en grunnleggende utdanning i markedsføring, forbrukeradferd og en forståelse av
bedriftsøkonomi og ledelse. Det gir deg yrkeskompetanse som det er behov for i arbeidslivet,
og det egner seg derfor godt som en tilleggsutdanning.

FORSKNINGSARTIKLER OG PRESENTA SJONER
For full oversikt se: http://www.dye.no/presentasjoner-og-artikler/


Mobile Learning: The Next Generation of Learning - Exploring Online Services in a
Mobile Environment



Designing for mobile devices - on the traditional web page



What do students think of mLearning?
(Fra avsluttende konferanse 9. September 2005 i Dublin)



Mobile Education - A Glance at The Future (2003)
Dye, A., K'Odingo, J. A. & Solstad, B.



Technical development of the PDA from 2000 till 2002



Presentasjon av mLearning – erfaringer og fremtidsutsikter
for Research and Educational Network (REN)

INTERESSER OG AKTIVI TETER

Jeg fisker, trives ute i naturen og er ellers glad i å ta bilder og reise. Har fått en kjærlighet for
(Sør-)Afrika etter 4 safarier der, samt en i Zimbabwe. På alle turene besøkte jeg vingårder. Jeg
setter stor pris på et glass vin til et godt måltid. Tidligere var jeg instruktør i Tae Kwon Do (på
Mudo Instituttet Oppegård).
SPRÅK

Snakker og skriver flytende engelsk. Bodd ett år i USA; Seattle i Washington
REFERANSER

På forespørsel

