 Programmet arrangeres av JobbAsker med støtte
fra NAV Asker og 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 juni-desember 2022.

JobbAsker Opportunity 2022 Deltakere sammen med Prosjektleder for JobbAsker

AMIRTHA VARSHINI RAJU

Business Analyst
Status: jobber deltid som
Coding Instruktør hos Asker
Internasjonale Skole



UTDANNING: Master utdanning i Business Administration (MBA) og
Bachelor i informatikk fra Pondicherry University, India



ERFARING: 2 års erfaring som finans analytiker i bank industri og 1.5
års erfaring som forretningsutvikler i IT firma i India



NØKKELKVALIFIKASJONER: Forretningsutvikling,
markedsundersøkelser, Product Development, Scrum, og Power BI



PERSONLIGE EGENSKAPER: nysgjerrig, analytisk, løsningsorientert,
lett å like og kreativ



SPRÅK: B1-B2 i norsk, flytende i engelsk og tamilsk som morsmål



ØNSKER Å JOBBE SOM: Business Analyst, finans analytiker og data
Analyst

 UTDANNING: Bachelor i Elektronikk og Kommunikasjon
ingeniørvitenskap fra Anna Universitet, India
 ERFARING: Jobber deltid som Python Programmeringsinstruktør hos
Youngcoderz ved Asker Internasjonal Skole i Asker


NØKKELKVALIFIKASJONER: IT Testing (ISTQB sertifisert), manuell
testing, Python , SQL og Power BI

 PERSONLIGE EGENSKAPER: Motivert, nysgjerrig, strukturert,
samarbeidsdyktig, målbevisst og hardtarbeidende

DAMAYANTHI TKG
ISTQB sertifisert IT Tester
Status: Deltaker på
Telenor Open Mind
Program, 2022

 SPRÅK: B1 i norsk, flytende i engelsk og tamilsk som morsmål
 ØNSKER Å JOBBE SOM: Funksjonell Tester, Test Automasjon ingeniør,
QA Tester, Dataanalytiker, Data Ingeniør



UTDANNING: Master i Offentlig Forvaltning, Revisjon av virksomhet fra
Mykolas Romeris Universitet, Litauen og Bachelor i Økonomi og
Næringsliv fra Vytautas Magnus Universitet, Utdanningsakademi, Litauen



ERFARING: Totalt ni års erfaring: fire år som administrator, men også fem
års arbeidserfaring som hjelpemedarbeider, butikkmedarbeider og
avisbud



NØKKELKVALIFIKASJONER: effektiv tidsstyring, organisasjonsforståelse,
system og orden, planlegging og koordinering og fleroppgavekjøring



PERSONLIGE EGENSKAPER: øye for detaljer og kvalitet, sosial, pålitelig,
strukturert, serviceinnstilt, samarbeidsvillig og mellommenneskelige
ferdigheter



SPRÅK: B1-B2 i norsk, A2 i engelsk og Litauisk som morsmål



ØNSKER Å JOBBE MED/SOM: Kontormedarbeider, administrativ
koordinator, regnskapsmedarbeider og revisor

JUDITA VIELIENE
Administrasjon og
kontormedarbeider
Status: ledig nå

 UTDANNING: Master i Samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo og
Lønnsmedarbeider Kurs fra Høyskolen Kristiania
 ERFARING: mer enn 17års erfaring fra ulike roller som
lønnsmedarbeider, kunderådgiver, leder, kafé-restaurant
medarbeider og barnehageassistent fra Bulgaria og Norge


KATERINA NALBANTOVA
Lønnsmedarbeider, økønomi
og regnskap
Status: I jobb nå

NØKKELKVALIFIKASJONER: regnskap, økonomi og analyse

 PERSONLIGE EGENSKAPER: nysgjerrig, målbevisst og
hardtarbeidende
 SPRÅK: B2 i norsk og engelsk og Bulgarisk som morsmål
 ØNSKER Å JOBBE SOM/MED: Lønnsmedarbeider, samfunnsøkonomi

LUJIANG ZHOU
UX Designer, Front-end
Developer og Web
Developer
Status: arbeidsledig nå



UTDANNING: Mastergrad i interaksjonsdesign fra Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), Norge og bachelorgrad i datavitenskap
fra Kina



ERFARING: Mer enn ni (9) års erfaring innenfor IT som webutvikler, teknisk
supportingeniør fra Kina



NØKKELKVALIFIKASJONER: UX Design, interaksjon design, webutvikling,
Brenner for å skape gode brukeropplevelser basert på brukersentrert design
og utvikle vakre og brukervennlige nettsider



PERSONLIGE EGENSKAPER: troverdig, empatisk, entusiastisk, nysgjerrig, kreativ,
løsningsorientert og rask til å lære. Trives å jobbe i internasjonale miljø med
høyt tempo



SPRÅK: B1-B2 i norsk, flytende i engelsk og Mandarin som morsmål



ØNSKER Å JOBBE SOM: UX designer/ Interaksjonsdesigner / Tjenestedesigner
og UX Developer

MEHMET FATIH DASCI

Sivilingeniør
Status: arbeidsledig nå



UTDANNING: Bachelor i Civil Engineering fra Middle-east Technical
University, Tyrkia



ERFARING: Mer enn syv (7) års erfaring som prosjektingeniør, teknisk
rådgiver, kontrollingeniør, prosjektleder fra Tyrkia



NØKKELKVALIFIKASJONER: Prosjektledelse, planlegging, forvaltning,
vann- og avløpssystem design, miljø teknologi, kostnadsberegning,
AutoCAD



PERSONLIGE EGENSKAPER: Motivert, strukturert, hardtarbeidende,
løsningsorientert, villig til å lære, tilpasningsdyktig, god til å
samarbeide



SPRÅK: B2 i norsk og engelsk, Tyrkisk som morsmål



ØNSKER Å JOBBE SOM: Byggingeniør, teknisk rådgiver i miljø bransjen,

VA ingeniør

MARIIA M AARSETH



UTDANNING: Mastergrad i psykologi fra Saint Petersburg Institute of
Education in the Sphere of Humanities, Russland (godkjent av NOKUT
som bachelorgrad i Norge)



ERFARING: mer enn 15 års erfaring som psykolog, psykologi lærer,
EMDR-terapeut og DBT-terapeut fra Russland. Akkreditert som EMDR
terapeut i Norge og går gjennom akkreditering som DBT terapeut i
Europa foreløpig



NØKKELKVALIFIKASJONER: Gjennomføre behandlinger som reduserer
problemer med mental helse, jobber med voksne, barn og grupper,
EMDR og DBT terapi



PERSONLIGE EGENSKAPER: løsningsorientert, profesjonell ærlighet,
tverrfaglig kommunikasjon, gode formidlingsevner, pliktoppfyllende,
god kombinasjon av kreativ og strukturert



SPRÅK: B2 i norsk, A2 i engelsk, russisk som morsmål



ØNSKER Å JOBBE SOM: Psykolog, EMDR-terapeut, miljøarbeider

Psykolog/ EMDR-Terapeut
Status: arbeidsledig nå

 UTDANNING: Bachelor i jus fra Aleppo universitet i Syria, godkjent av
Nokut i Norge

 ERFARING: mer enn 3 års erfaring innen offentlig forvaltning,
arkivering, journalføring, saksbehandling og veiledning
 NØKKELKVALIFIKASJONER: saksbehandling, veiledning, koordinering

 PERSONLIGE EGENSKAPER: engasjert, lærer raskt, selvgående og
initiativrik

MEKDAM ALFTAYEH
Jurist og saksbehandler
Status: jobber deltid som
miljøarbeider nå

 SPRÅK: B2 i norsk, A2 i engelsk og arabisk som morsmål
 ØNSKER Å JOBBE i/med: Offentlig forvaltning/saksbehandling, juridisk
rettshjelp, humanitære organisasjoner, arbeid med
asylsøkere/enslige mindreårige flyktninger/integrering av
innvandrere



UTDANNING: Master i Dataapplikasjoner og
Bachelor i informatikk fra Madurai Kamaraj University, India



ERFARING: 5,6 års erfaring innen programmering, testing og
support fra IT-feltet



NØKKELKVALIFIKASJONER: ISTQB-stiftelsessertifisert, funksjonell
testing og kunnskap om bankdomene



PERSONLIGE EGENSKAPER: Løsningsorientert, detaljorientert,
strukturert, og har evne til å samarbeide

POORNIMA RENGARAJ



SPRÅK: flytende i norsk, engelsk, hindi og har tamilsk som morsmål

Funksjonell Tester
Status: starter ny jobb snart



ØNSKER Å JOBBE MED/SOM: Teknisk Tester, Test ingeniør, Test
Analyst og Funksjonell tester

SHRADHA VENKITTARAMANAN

Markedsføring og
forretningsutvikling
Status: jobber deltid som
barnehageassistent



UTDANNING: Mastergrad i Business Administration (MBA) fra Edinbrurgh
Business School, UK og Bachelorgrad i Handel fra India



ERFARING: mer enn 3.5 års erfaring innen salg, markedsføring og
forretningsutvikling



NØKKELKVALIFIKASJONER: salg og markedsføring, forretningsutvikler,
industrianalyse, CRM, kundebehandling, forhandling,
markedsundersøkelser, produktmarkedsføring



PERSONLIGE EGENSKAPER: kreativ, initiativrik, sosial, lett å like, flink til å
skape gode relasjoner og flerspråklig



SPRÅK: god i norsk (B1-B2), flytende i engelsk, og tamilsk som morsmål



ØNSKER Å JOBBE MED/SOM: Markedsfører, markedskoordinator,
forretningsutvikling assistent, Inside Sales Executive, salg, markedsføring
og kundeservice

TATIANA KILE
Design og Package Ingeniør
Status: er i jobb nå



UTDANNING: Master i teknologi fra Narvik University College (HiN),



ERFARING: Mer enn tre (3) års erfaring innen design, også
arbeidserfaring som pakke ingeniør fra olje bransjen, konstruktør fra
møbelbransjen og designer for pumper og kompresjons sytemer



NØKKELKVALIFIKASJONER: Solidworks,10års erfaring med 3d
modellering, prosjektledelse - Prince2 og produktutvikling: design,
konstruksjon, tjenestedesign



PERSONLIGE EGENSKAPER: strukturert, sterke analytiske evner,
relasjonsbygger, liker å planlegge



SPRÅK: Flytende i norsk (Bergenstest) og engelsk, og har russisk som
morsmål



ØNSKER Å JOBBE MED/SOM: Design Ingeniør, Package Ingeniør,og
Prosjektleder

Norge

Let’s change the trend!

Sudipa Chakraborty
Project Lead,
JobbAsker

Let’s empower each other!

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

