Øystein André Klausen
Hagatunvegen 27, 2616 Lismarka. Tlf. 41293154
oystein.klausen@gmail.com

JOBBERFARING
Lærervikar/assistent/vaktmester, Rosendal skole, Mjøndalen

1992-1993/1994-1995

Miljøarbeider (siviltjeneste), Tyrifjord Videregående Skole, Røyse

1993-1994

Lærer, Østmarka skole, Oslo.

1998-1999

Butikkselger, Japan Photo avd. Rude, Oslo.

1999-2006

Jeg hadde hovedansvaret for lab-avdelingen. På dette området gikk omsetningen vesentlig opp,
og feilene på maskinene ned, etter min inntreden. Jeg hadde også ansvaret for opplæring av
nye medarbeidere, samt varebestillinger, faktureringer og annet papirarbeid. Lab-maskinene
måtte de selge etter jeg sluttet.
Fotojobber/småjobber

1993-2018

Jeg har hatt fotografering som hobby lenge og har vært fotograf i mange brylluper og tar ofte
portrettbilder av barn og voksne samt landskapsbilder. Jeg har også hatt strø-jobber for blader
og aviser og utført disse tilfredstillende for oppdragsgiverne.
Ordremottaker Whirlpool Nordic

2006-2009

Ansatt på ordrekontoret, la inn ordre på både ferdigvarer og deler til sluttkunder og forhandlere,
«punching» av ombyttesaker og bestilling av opphenting fra transportør. Det ble mye tid på
telefon både når jeg la inn ordrer fra kjeder (elektro & kjøkken) samt kundestøtte og teknisk
støtte (privatkunder). Jeg fikk ansvaret for kundestøtte for KitchenAid hvitevarer etter lanseringen
i 2009, men det ble mer jobbing mot Sigdal Kjøkken som var eneste salgskanal. Referanser:
direktør Roy Helgerud, 22782580, Elly Heggeland, 90125530 & Tidligere kollega Kristian
Magnussen, Kundekordinator hos B/S/H Bosch Siemens Hvitevarer. Tlf. 22660613.
Innkjøper NAV Sentral Forsyningsenhet & Fellestjenester

2009-2018

NAV Sentral forsyningsenhet "server" Hjelpemiddelsentralene som ligger i hvert fylke med
hjelpemidler. Jeg har ansvar for Vest-Agder og Troms og bestiller det sentralene anmoder om, og
følger opp bestillingene helt til fakturaene er betalt. Referanse: Eirin Bergh Skogli, avdelingsleder. Tlf. 61418080.

UTDANNELSE
Bestått Artium i almenn fag, Tyrifjord Videregående Skole 1989-1992. www.tyrifjord.vgs.no
BA With Honours Biblical And Pastoral Studies (Theology) Newbold College/Open University
Of England 1995-1998. www.newbold.ac.uk
VERV

side 2

Leder av fotogruppe Tyrifjord VGS 1989-1992. Årbokredaktør Tyrifjord VGS, 1991-1992.
“Crossroads” Editor Newbold College 1996-1997. President, Newbold Football Association
1996-1998. Styremedlem Engesvea Skole's skolestyre 2012-2015.
KURS OG SERTIFIKATER
Førerkort klasse B, 1991.
Grafisk Design, fjernundervisning, 1994.
EGENSKAPER

Først og fremst er jeg effektiv og har en veldig stor arbeidskapasitet samtidig som jeg er en
hyggelig fyr! Jeg er også en kreativ, visuell og skapende person, så har derfor en allsidig bakgrunn, som gjør at jeg har lykkes og trivdes i mange forskjellige jobber. Jeg har tatt ansvar alle
de stedene jeg har jobbet og studert. Jeg er også vant til å delegere ansvar. Jeg er praktisk anlagt
og er en organisert og ryddig person, lærer fort og har et godt språkøre. Jeg behersker data godt,
og er samtidig viderekommen i bildebehandling og formgivning.

