Tommy Gundersen

Gyldenløves gate 42B
Kristiansand, 4611
+47 484 00 270
soundtilt@gmail.com

EXPERIENCE

REFERANSER

Narvesen 448, B
 yPorten — Assisterende Daglig Leder

Heidi Stubsveen - 932 25 699
Kjøpmann, Narvesen 448

DESEMBER 2012 - JULI 2018

Startet som butikkansatt og overtid påtok flere ansvarsområder. Kunde
ekspedering, varemottak, vare fylling, bestilling, oppgjør, mm.

Würth, S
 killebekk — L
 agerarbeider
GJENTAGENDE SOMMERJOBB (2009-2012)

Mottak og sortering av varer for videresending til utstedelse.

PERSONLIGE EVNER
Selvdrevet - Glad i å sette
egne prosjekter.
Lærer ny kunnskap raskt.
Kritisk tenker.

Mix, Skedsmokorset — Butikkansatt

Lagspiller og erfaren med

FEBRUAR 2009 - SEPTEMBER 2010

delegering av arbeid gjennom

Jobbet i Mix kiosken i mellomåret mellom bytte av studie ved

div. prosjekter gjennom

videregående.

årene.

Freelance Musiker, Selvdrevet — K
 omponist

Alltid på utkikk etter
forbedring i alt.

JANUAR 2007 - PÅLØPENDE

Komponerer og produserer musikk freelance for kunder, inkl. blandt
annet Hitfilm og ActionVFX i fortiden.

ANNEN KUNNSKAP
Webside design og drift.
Python (Programmering).

UTDANNELSE

Film / foto produksjon.

Noroff University College, K
 ristiansand — Cyber Security
AUGUST 2018 - PÅLØPENDE

SPRÅK

Bachelor utdannelse innen IT sikkerhet.
Flytende Norsk.

Universitetet i Oslo, Oslo — E
 ngelsk Linguistikk
AUGUST 2012 - JUNI 2013

Startet opprinnelig lektorprogrammet, men fant ut at det ikke passet meg
helt. Fullførte allikevel første år pga. fag som jeg syntes ville være nyttig
på generell livsbasis.

Flytende Engelsk.
God forståelse av nordiske
språk.

UTDANNELSE ( FORTSETTELSE)

Lillestrøm VGS, Lillestrøm — M
 edier & Kommunikasjon
AUGUST 2009 - JUNI 2012

Startet opprinnelig lektorprogrammet, men fant ut at det ikke passet meg
helt. Fullførte allikevel første år pga. fag som jeg syntes ville være nyttig
på generell livsbasis.

ANDRE ERFARINGER

Chronicles of Divinity — G
 ame Development
Et personlig hobbyprosjekt som har pågått siden høsten 2017. Innebærer
alt av planlegging til design, utvikling og logistikk av frivillige
bidragsytere og kommunikasjon online.

X-Factor — K
 amera assistent
Jobbet på en sesong av X-Factor v. Exporama. Assisterte med drift av
kamerakran med Øyvind Granborg.

