Ingrid Wester Amundsen
Hølandsgata 4A, 0655 Oslo, Norge
Født: 16.april 1988
Telefonnummer: +47 92 83 99 61
E-post: ingridwesteramundsen@gmail.com

Utdannelse
Praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) årsenhet deltid

01/2017-06/2018

Kvalifiserer til lektor med opprykk etter endt studium. Generell pedagogikk, samt fagdidaktikk i samfunnsfag og
naturfag. Kvalifiserer til undervisning i samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, naturfag og biologi.
Master of Science (M. Sc.) i International Environmental Studies
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

08/2012-12/2015

Fordypning i klimaendringer og marin ressursforvaltning/marinbiologi. Fag inkluderte: Introduction to International
Environmental Studies; Coastal, Marine and Aquatic Resources; Research Methods II; Alpine Ecology; Agriculture and
Development; Global Environmental Change; feltkurs i Tanzania: Environment and Development work in practice.
Tittel for masteroppgave: ”A sustainability assessment of a tuna fishery using Ostrom’s Social-Ecological Systems (SES)
framework: to which degree are yellowfin (Thunnus albacares) and skipjack (Katsuwonus pelamis) tuna stocks in the
Western and Central Pacific Ocean being sustainably fished to ensure their healthy continuation for the future, and to
which degree is current management and policy measures contributing to the improved sustainability of the stocks?”
Feltarbeid til masteroppgave og utvekslingsstudier ved University
of The South Pacific, Suva, Fiji og Noro/Honiara, Salomonøyene

02/2015-06/2015

Gjennomføring av feltarbeid til masteroppgaven i Noro, Salomonøyene og i Fiji, kombinert med ett semester av
studier ved University of The South Pacific. Fag inkluderte: Sustainable Fisheries og Marine Biology.
Bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo

08/2009-06/2013

Fag inkluderte: offentlig politikk og administrasjon; internasjonal miljø- og ressurspolitikk; komparativ politikk;
forskningsmetode; politisk filosofi; Examen Philosophicum; moderne historie i midtøsten. Bacheloroppgavens tittel
(karakter B): ”I hvilken grad gir Kyoto-protokollens håndhevelsessystem medlemslandene insentiver til å oppfylle sine
forpliktelser?”
Utvekslingssemester i reportasjejournalistikk og fotografi

02/2009-05/2009

Utveksling gjennom utvekslingsorganisasjonen ‘Gateway College’, administrert av Høgskolen i Telemark, på
Metropolitan College of New York, USA.
Generell studiekompetanse fra Kongsbakken Videregående Skole, Tromsø

08/2004-06/2007

Studieprogrammet for musikk, dans, drama med spesialisering i musikk.

Arbeidserfaring
Rådgiver i SALT Lofoten A/S

06/2017-d.d.

Rådgivning og formidling av tema innenfor marin ressursforvaltning, forskning og biologi. Prosjektmedarbeider i
samarbeid med Norway Cup for å formidle tiltak mot marin forsøpling rettet mot barn og unge.

Faglærer i naturfag på Foss videregående skole, Oslo

05/2017-06/2017

Undervisning i naturfag for VG1, studieforberedende retning. Vikariat i deltid.
Koordinator i Privat Omsorg Nord (PON)

06/2005-03/2017

Koordinere bemanning og vaktformidling. Formulere anbud. Planlegge turnuser og intervjue/opplære nytilsatte.
Annet administrativt arbeid.
Lærer på Majorstuen Skole, Oslo

08/2009-04/2016

Lærervikar primært på ungdomstrinnet på tilkallingsbasis ved siden av studier. Undervisning i alle kjernefag.
Vikarierte i fulltidsstilling høsten 2010. Har også vært ringevikar på Jordal skole og Marienlyst skole.
Konsulent, abonnementsavdeling i avisen Klassekampen

09/2011-05/2016

Arbeid i datasystemet MediaConnect med daglige oppgaver knyttet til avisens abonnenter, registrering av nye
abonnenter, besvarelse av telefoner. Stå på stand for avisen. Annet forefallende informasjonsarbeid, administrering
og kundeservice.
Valgmedarbeider, bydel Gamle Oslo

08/2013-09/2015

Valgmedarbeider under stortingsvalget 2013 og under kommunestyrevalget 2015.
Internship – Research and Communication i Terrestrial Department of
World Wide Fund for Nature (WWF) Norway

09/2013-12/2013

Ansvarlig for å innhente informasjon og data, samt komponere artikler, grafer og statistikk relatert til Sustainable
Forest Management (SFM) og Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+). Vinklingen
til forskningen ￼ble gjort ut fra spesifikke WWF-initierte eller WWF-støttede prosjekter relatert til SFM og REDD+ i
Kongo-bassenget og andre tropiske regnskog-områder. Arbeidsspråk: engelsk. Ulønnet internshipstilling.

Tillitsverv
Tillitsverv i European Youth Parliament (EYP Norway)

08/2005-12/2013

Delegat for Kongsbakken Videregående Skole i nasjonalsesjon (Trondheim 2005). Delegat for Norge i internasjonal
sesjon (Paris 2005, Riga 2005). Chairperson for EYP Norway in National Sessions (Oslo 2006, Tromsø 2007,
Lillehammer 2009). Videojournalist for EYP Norway i nasjonalsesjon (Lillehammer 2008). Organiser for EYP Norway
i internasjonal sesjon (Tromsø 2010). Medlem i valgkomitéen i EYP Norway (Tromsø 2007). Leder av valgkomitéen i
EYP Norway (Lillehammer 2009). Juryleder for EYP Norway i nasjonalsesjon (Oslo 2012). Eventsansvarlig i styret for
EYP National Alumni Association (EYPNAA Norway), januar 2013-januar 2014. Alle ovennevnte verv har vært frivillig
arbeid. Arbeidsspråk: engelsk og norsk.
Forskningsassistent, University of South Pacific

03/2015-03/2015

Assisterte forsker i kartlegging av vekstområder for hammerhai (Sphyrna lewini). Med på fangst, måling og tagging
av unghai i farvann sørøst for Viti Levu, Fiji.
PR-ansvarlig for FN Studentforum Blindern og styremedlem av FN-Studentene Norge

08/2011-06/2013

Utarbeide aktuelle seminar/forelesninger og booke foredragsholdere, oppdatere foreningens hjemmeside og
facebookside og formulere nyhetsbrev. Være kontaktleddet mellom FN Studentforum i Oslo og paraplyorganisasjonen
FN-studentene nasjonalt. Frivillighetsarbeid. Arbeidsspråk: norsk og engelsk.
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Frivillig på Tromsø International Film Festival (TIFF)

01/2008-01/2016

Frivillig medarbeider på filmfestivalen i ulike stillinger. Siste fem år som stedsansvarlig på Kulturhuset med ansvaret
for gjennomføringen av visninger, koordinering av frivillige på huset, og koordinering av rush ticket-salg.

Språk og IT-ferdigheter
•

Engelsk: Muntlig flytende, skriftlig flytende. Fransk, spansk, italiensk: Muntlig grunnleggende, skriftlig
grunnleggende

•

Erfaren bruker av vanlige dataverktøy både på Mac og med Windows. Erfaring med statistikkprogrammet
SPSS og R, samt photoshop, webpublisering og andre tilpassede IT-verktøy. Erfaren bruker av
avisabonnentsystemet MediaConnect.

Annet
•

Førerkort klasse B

•

Sertifisert PADI-dykker

•

Feltkurs i Tanzania høst 2014, med praksis i miljø- og utviklingsarbeid

•

Utveksling og vertsfamilie gjennom Comenius-prosjektet til Italia og Tyskland, 2003.

•

Frivillighetsarbeid for Prosjekt Haiti (Tromsøinitiert bistandsprosjekt)

•

Lengre utenlandsopphold i sør-amerika våren 2008

•

Fritidsinteresser: friluftsliv, ski og snowboard, hundetrening.

Referanser
•

Oppgis ved forespørsel
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