Curriculum Vitae

Ragnhild Ørnes
SALT fagleder for Framtidsretta kystsamfunn

Utdanning
2010– 2012

Master of science in Business
Handelshøgskolen i Bodø v/Universitetet i Nordland
Spesialisering: Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Masteroppgave: «Innovasjon i Opplevelsesbaserte
reiselivsbedrifter»

2006-2009

Bachelor i Økonomi og ledelser
Handelshøgskolen v/Universitetet i Nordland
Profilering: Entreprenørskap og småbedriftsledelse
Bacheloroppgave: ”Lofoten Winter: effekten av
nettverksbygging mellom reiselivsbedrifter”

2003-2006

Allmenne fag
Svolvær videregående skole

Kontakt

+47 414 49 613
ragnhild@salt.nu

Språk:

Norsk
morsmål

Arbeidserfaring
Engelsk
muntlig og skriftlig flytende
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2013- Nå

Rådgiver, nestleder, og fagleder for forretningsområdet
Framtidsretta kystsamfunn
SALT Lofoten AS

2012

Forskningsassistent, entreprenørskap
Nordlandsforskning, Bodø
Prosjekt : ”Finansieringsordninger for innvandreretablerere” på
oppdrag fra Imdi. Arbeidet innebar i hovedsak datainnsamling
og intervju. Utredningen kartla ulike finansieringsordninger for
innvandreretablerere.

2010-2012

Forretningsutvikler, regnskapsmedarbeider
Bedriftsinvest AS
Forretningsutvikling og investeringsvirksomhet i
restaurantbransjen.

2009-2010

Restaurantsjef/Hovmester
Restauranthuset Bjørk AS

Utvalgte prosjekter
2017- 2019

Jakten på Lofoten. Prosjektleder for gjennomføringen.
Et stedsutviklingsprosjekt for Lofoten.

2017-2019

Innovative opplevelser. Delprosjektleder for bedriftsnettverket
(reiselivsnettverket) Innovative Opplevelser

2015 – nå

Prosjektleder Lofoten Reiselivfagskole
Emneansvarlig for emnet entreprenørskap og innovasjon

2018

Prosjektmedarbeider i «Fra sesongarbeider til
Flakstadfjæring». Formålet med prosjektet var å etablere en
struktur som kan bidra til sysselsetting og bosetting i Flakstad
kommune.

2014-2017

Kunnskapsformidler i Blått:Rått:Rabalder
Tema, fiskeri, havbruk, reiseliv

2016

Non Commercial Values attached to marine resources in the
coastal zone. Forskningsprosjekt UIT, Kvalitative
undersøkelser

2013-2016

Daglig leder av Vågan Næringsforening – ansvar for daglig
drift av næringsforeningen og dens prosjekter

2014-2015

Styringsgruppemedlem i Næringsarena Hålogaland.

2014-2015

Leder for Lofoten Næringsforum – ansvar for
samarbeidsforumet for næringsforeningene i Lofoten

2013

Nærings- og Handelsdepartementet Kunnskapsinnhentingen
– verdiskaping i nord Kartlegging av kompetanse, FoU og
innovasjon i Nord-Norge. Intervju av privat næringsliv,
kunnskapsinstitusjoner, organisasjoner og virkemiddelapparat
innenfor fiskeri, havbruk, nye marine næringer og reiseliv

SALT formidling
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2019

Norsk opplevelseskonferanse
Norsk opplevelseskonferanse. Ragnhild holdt foredraget «Å
vokse opp med turisme». Ved hjelp av fortellerteknikk,
barnetegninger og film fortalte Ragnhild om hvordan
næringsutvikling bør skje på lokalsamfunnets premisser.

2018

Kyst 2018
En forestilling om fremtidens muligheter gjennomført på
Kystverkets årskonferanse i Svolvær. Historier fra fremtiden
ble formidle ved hjelp av fortellerteknikk og rekvisitter.

2017

Den blå skattekisten

Formidlingskonsept for 500 barn i forbindelse med Norges
Bank sin pengelansering. Gjennom 5 temastasjoner ble
historier om havet, vikingene og tørrfisken formidler til barn og
unge.
2014-2017
Blått:Rått:Rabalder
Skoleturne i Nord-Norge med SALT, en filmskaper og en
musiker. Elevene ble utfordret til å lage sin egen film med eget
lydspor, og utfordret til å kreere nye forretningsideer for
hjemstedet sitt med mål om å skape interesse for utvikling i
distriktene.

Annet
Kurs og Seminar
Mars 2011: Nyskapningsseminaret 2011, kurs i forretningsutvikling
April 2011: Babson Executive Education, Nordland University Entrepreneurship
Program at Babson College, Boston
Erfaring med grunnleggende dataverktøy (Office-pakken)

CV – Ragnhild Ørnes
www.salt.nu

