 Programmet arrangeres av Asker
Næringsforening og JobbAsker med støtte fra Viken
fylkeskommune.

 11 kvalifiserte deltakere etter en søknadsprosess og
intervjurunde.
 Hver kandidat får tildelt en mentor med erfaring fra
norsk og internasjonalt næringsliv
 Program varer i seks måneder, fra mai-oktober 2021
(pause i juli)

JobbAsker Opportunity 2021 Deltakere sammen med Prosjektleder for JobbAsker

 UTDANNING: Masters in Engineering Technology, University
of Houston, USA.
 ERFARING: mer enn fem (5) års erfaring som Senior Trainer,
og Foreleser (Lecturer) fra USA og India.
 NØKKELKVALIFIKASJONER: Robotics, Embedded Software,
Hardware Testing, Product Development, AI, Python,
Microcontrollers.

APARNA KULKARNI
Hardware Engineer
Status: i jobb hos Telia

 PERSONLIGE EGENSKAPER: lett å like, motivert, positiv, teamperson, hardtarbeidende, løsningsorientert.
 SPRÅK: B1 i norsk (lærer fort)/går på norskkurs (B1-B2),
flytende i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/aparna-kulkarni/

 UTDANNING: Master i Geofysikk fra Universitetet i Bucuresti,
Romania.

 ERFARING: Ti (10) års erfaring innen seismisk datainnsamling,

prosessering, multiklient seismikk data management og mud
logging fra Norge og Nordsjøen.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: Geografiske informasjonssystemer
(GIS), ArcGIS 2 – Grunnleggende arbeidsprosesser (ESRI),
landseismisk datainnsamling

DRAGOS PARASCHIV
Geofysiker/Geolog
Status: I arbeidstrening nå

 PERSONLIGE EGENSKAPER: motivert, nysgjerrig, analytisk og
hardtarbeidende.
 SPRÅK: B2 i norsk, A2-B1 i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/dragos-paraschiv/

 UTDANNING: Master utdanning i Art Education fra Nicolaus
Copernicus Universitet i Polen. Begynt med PPU utdanning I
2021.
 ERFARING: mer enn ti (10) års erfaring som Tolk og
Kundebehandling medarbeider fra Norge. Ønsker å jobbe
som Kunst og Håndverk Lærer.
 NØKKELKVALIFIKASJONER: Graphic design, kunst,
photoshop, undervisning.

 PERSONLIGE EGENSKAPER: faglig sterk, språkmektig,
nysgjerrig.

EWA RYBICKA
Kunst og håndverk lærer/Tospråklig lærer
Status: videre utdanning

 SPRÅK: flytende i norsk (Bergenstest), engelsk og polsk.

https://www.linkedin.com/in/rybicka/

 UTDANNING: Master i Kjemi fra Shiraz Universitet i Iran.
 ERFARING: mer enn fire (4) års erfaring som Laboratory Engineer
og Produkt Utvikler fra Norge og Iran.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: testing av kvalitet, kvalitetssikring,
forskning og utvikling, analysemetoder, laboratorieteknikker,
rensemetoder og spesifikasjon.

MARYAM BOOSTANIZADEH
Laboratoty Engineer (Kjemi)
Status: I jobb hos GE
Healthcare

 PERSONLIGE EGENSKAPER: god i kommunikasjon, strukturert,
motivert, positiv, team-person, faglig sterk, løsningsorientert.
 SPRÅK: B1-B2 i norsk (lærer fort), god i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/maryam-boustanizadeh-2b8995140/

 UTDANNING: Master of Engineering - Hydrology and Water
Resources Science fra universitet i UAE.
 ERFARING: har tidligere jobbet som ingeniør hos Sharjah
Kommune i Dubai.
 NØKKELKVALIFIKASJONER: analyse og overvåking,

hydrolog, vannbehandling, vannkvalitet, vann-nett
overvåking, oppfølging av hendelser og
gjennomføring av tiltak og regulering, GIS -analyse.

MAYSOON MUHSEN
Grunnvanns Ingeniør/Hydrolog
Status: I jobb hos Norconsult

 PERSONLIGE EGENSKAPER: faglig sterk med toppkarakterer,
strukturert, dyktig og motivert.
 SPRÅK: B1-B2 i norsk (lærer fort), flytende i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/maysoon-m-582256205

 UTDANNING: Etter utdanning (PG Diploma) i Business

Administration med spesialisering i HR og forsikring fra India

 ERFARING: mer enn 8 års erfaring som Team Leder, Customer
Specialist, HR Spesialist og forsikring fra India og Singapore.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: administrasjon, forsikring, HR
(onboarding and offboarding), kunde behandling.

 PERSONLIGE EGENSKAPER: veldig god i kommunikasjon,
strukturert, omgjengelig, evne til å samarbeide.

MEGHA BHAWAN
Human Resources, forsikring og
administrasjon
Status: I jobb hos Ambassaden

 SPRÅK: B1 i norsk (lærer fort), flytende i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/megha-bhawan

 UTDANNING: Mastergrad i Migrasjon Internasjonal.
 ERFARING: mer enn 8 års erfaring som sosionom og

saksbehandler, jobbet med velferd og inkludering i Spania.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: saksbehandling, koordinering og
veiledning av innvandrere, koordinering og gjennomføring
kommunale programmer til innvandrere, evne til å jobbe
kultursensitivt.

PILAR GALVEZ ALDANA
Sosionom
Status: I jobb hos NAV
Asker/Asker Kommune

 PERSONLIGE EGENSKAPER: god i kommunikasjon, empati,
mellommenneskelig, lett å like, evne til å samarbeide.
 SPRÅK: B2 i norsk/går på norskkurs.

https://www.linkedin.com/in/pilar-g%C3%A1lvez-aldana

 UTDANNING: Masterutdanning i miljøteknologi fra Universitet
i Stavanger og en til master utdanning i innovasjon og
entreprenørskap fra Universitet i Oslo.
 ERFARING: mer enn 3 års erfaring i salg, markedsføring og
entreprenørskap
 NØKKELKVALIFIKASJONER: forretningsutvikler,
industrianalyse, bærekraft, miljø teknologi, CRM, salg og
markedsføring

REMY ESTELLA TSARATSIRY YTTERHUS

Miljøteknologi og entreprenørskap
Status: i mamma permisjon nå

 PERSONLIGE EGENSKAPER: kreativ, initiativrik, strukturert,
pågangsmot, flerespråklig
 SPRÅK: god i norsk, engelsk og fransk.

https://www.linkedin.com/in/retyy

 UTDANNING: Master of Business Administrasjon fra Pakistan.
 ERFARING: Tidligere jobbet som Frivilligkoordinator hos

Frivilligsentral i Ålesund. Mer enn 5 års erfaring som Financial
Koordinator og Analyst fra Pakistan.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: administrasjon, finans, research
og analyse.

 PERSONLIGE EGENSKAPER: strukturert, nysgjerrig, analytisk og
hardtarbeidende.

SAIMA NAZ
Finans og administrasjon
Status: I arbeidstrening nå

 SPRÅK: B1 i norsk, god i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/saima-naz-3103861a

 UTDANNING: Master i Bærekraftig Arkitektur fra
Norwegian Institute of Science and Technology (NTNU).
 ERFARING: Har tidligere jobbet som Summer Intern hos
Statkraft.

 NØKKELKVALIFIKASJONER: BREEAM-NOR, bærekraftig
design, research, designe karbonnøytrale bygninger,
green-tech

WINNIE POON

 PERSONLIGE EGENSKAPER: nysgjerrig, motivert.

Bærekraftig Arkitekt
Status: i jobb hos Zero Emission
Studio

 SPRÅK: B1 i norsk, flytende i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/winniepoon

 UTDANNING: Bachelor i material vitenskap/mechanical
engineering fra Syri
 Studerer enkelt emner i Nanoteknologi og material
vitenskap i Oslo universitetet nå.
 ERFARING: nyutdannet.
 NØKKELKVALIFIKASJONER: Material vitenskap, FreeCAD
(teknisk tegning),3D Printing, Solid Works, Nano Tecknologi.

MOMINA ALAWANI
Mechanical Engineer
Status: videre utdanning

 PERSONLIGE EGENSKAPER: god i kommunikasjon, lett å like,
motivert.
 SPRÅK: B2 i norsk (lærer fort), B1 i engelsk.

https://www.linkedin.com/in/momina-alalwani-600996b8

Let’s change the trend!

Sudipa Chakraborty
Project Lead,
JobbAsker

Let’s empower each other!

 48 09 32 38
* sudipa.chakraborty@nav.no

