
 

CV – Karoline Henriksen 
                                    

Fødselsdato              10.7.1989                                         Sivil status:  Ugift 

Adresse:  Campusveien 10       Telefon:  12345678        

  1430 Ås        E-post:   epost@gmail.com  
   

Utdanning: 

 
08.2013-06.2015  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
    Master i naturforvaltning 
    Studiet gir en dypere naturforståelse som gjør studentene i stand til å finne gode løsninger i 

tidsaktuelle konflikter mellom bruk, vern og forvaltning av naturressurser. Jeg skriver nå 
masteroppgave om beitekonkurranse mellom elg og hjort som skal leveres i mai 2015. 

    
 
 
08.2010- 06.2013  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
    Bachelor i fornybar energi    
    Studiet gir en helhetlig og tverrfagelig kompetanse på fornybar energi, med vekt på areal-, 

miljø- og energiressursforvaltning og på forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende 
energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft. 

 
. 

08.2009- 06.2010   Høyskolen i Oslo og Akershus  
    Årsstudie i utviklingsstudier 
    Studiet gir en tverrfagelig innføring i Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål og situasjonen til 

utviklingslandene.  Lærte også om fordeling av ressurser og vern av kulturmangfold og miljø. 
 
08.2008-05.2009  Stavern Folkehøyskole, Fredtun 

Volontør Kenya 
    Vi lærte om temaer som: Nord-Sør problematikk, kulturforståelse, klima- og 

miljøproblematikk, solidaritet og menneskerettigheter og vi jobbet frivillig i Norge og Kenya. 
 
08.2005- 06.2008  Gol vidaregåande skule  
      Allmennfaglig linje 
 
 
 

 
 

 
Yrkeserfaring: 

 
10.2012-d.d.         Vitenparken, Ås. 
            Café, ekstravakt 
                Ansvarlig for åpning og stengning av caféen, kasse- og kundebetjening, servering på  
           arrangementer, samt forefallende arbeid. 
 
12.2011- 08.2012      Moer sykehjem, Ås.  
     Pleieassistent, ekstravakt    
   Pleie og omsorg for beboerne. 

01.2011- 08.2011    Smedstadhjemmet, Oslo.  
   Pleieassistent, sommerjobb/ekstravakt 
   Pleie og omsorg for beboerne. 
 
06.2010- 01.2011  Majorstuen bo- og behandlingssenter, Ås. 
   Pleieassistent, ekstravakt  



 

  Pleie og omsorg for beboerne. 
 
07.2009-08.2009  Brødrene Jensen 
   Servitør, sommerjobb 
   Ta imot matbestillinger, servering, betjene kassen, oppvask og annet forefallende arbeid. 
 
 
01.2009-06.2009  iFokus Grevle Barnehage 

  Barnehageassistent, frivillig arbeid. 
  Engasjement i forbindelse med Stavern Folkehøyskole. Aktivisere barna, samt  bistå de  
  ansatte med deres  arbeidsoppgaver. 

 
09.2008-12.2008  Stavern sykehjem 

  Omsorgsarbeider, frivillig arbeid. 
  Engasjement i forbindelse med Stavern Folkehøyskole.  Jevnlig besøkstjeneste til eldre med 
  behov for hjelp til handling, turfølge og sosialt samvær.  

 
 
    
 
Tilleggsinformasjon: 

 

Kort om meg:   Jeg er en blid, allsidig, samvittighetsfull, aktiv og utadvendt person. Jeg er selvstendig, 
samtidig som jeg trives godt i samarbeid med andre. Jeg er glad i orden og estetikk. Jeg er 
motivert for å gjøre en samfunnsnyttig jobb, og å bidra positivt på de områdene jeg kan.  

Språk:   Flytende i muntlig og skriftlig norsk og engelsk 

Kurs:   Førstehjelpskurs med Røde Kors 
 
Verv:   Tillitsvalgt for klassen fornybar energi ved NMBU 2010-2012. 
   Ambassadør for fagforeningen Naturviterne ved NMBU 2012-d.d. 
 
IT kompetanse:  MS Outlook, Word, PowerPoint 
 
Førerkort:   Klasse B.  
 
Fritidsinteresser:  Jeg er glad i å holde meg i god fysisk form, og driver derfor med en del trening på fritiden.  
   Det er også viktig for meg å være sosial, både med gamle og nye bekjentskaper.  
  
Attester og   
referanser:   Oppgis gjerne ved forespørsel. 


