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Talentnettverk
NSHK Talentnettverk är ett nätverksprogram för
unga ledare och talanger/talenter i Norsk-Svenska
Handelskammarens (NSHK) större medlemsföretag, samt deltagare som valts ut av NSHK:s
samarbetspartner Svensk-norska samarbetsfonden
(SNSF).
Programmet är utvecklat för medlemmarna i samarbete med guldmedlemmarna, SNSF samt Norges
och Sveriges ambassader i de två länderna. Genom
gemensamma diskussioner har vi identifierat teman
som vi av erfarenhet vet kommer att vara intressanta för deltagarna med ett brett perspektiv över
branscher och företag.
Programmet som är på sitt elfte år ska bidra till att
skapa nya nätverk mellan unga talanger i svenskt
och norskt näringsliv och ge en ökad kunskap om
betydelsen av näringslivssamarbete och handel
mellan Norge och Sverige.

Bakgrund
Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att
stärka norskt-svenskt samarbete. Vi skall vara en
katalysator och attraktiv partner för medlemmar,
näringsliv och myndigheter i arbetet för att främja
handel och näringslivsförbindelser mellan Norge
och Sverige. Norsk-Svenska Handelskammaren
etablerades år 1992 i Oslo och blev etablerad året
efter i Stockholm. År 2010 etablerades handelskammarens verksamhet i Göteborg. Våra sexton
guldmedlemmar är ledande norska och svenska
verksamheter med betydelsefulla engagemang i
grannlandet. Våra guldmedlemmar är viktiga för
oss – och tillsammans med ambassaderna tongivande i näringslivssamarbetet mellan Norge
och Sverige.

Svensk-norska samarbetsfonden är alltså NSHK:s
samarbetspartner för Talentnettverket under 20112018. Fondens syfte är att främja svensk-norskt
samarbete och verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden. Läs mer på www.svensknorskafonden.org.

Mål
Talentnettverket 2019 vill erbjuda en intressant och
attraktiv arena för kunskap, erfarenhetsutveckling,
relationsbyggande som ska ge deltagarna långsiktigt värdefullt utbyte i form av stärkta professionella och personliga kontakter mellan kolleger i
ledande norska och svenska företag. Programmet
skall företrädesvis omfatta utvalda personer i
åldern 30-35 år.
Deltagarna får också en väg in till handelskammarens övriga aktiviteter genom inbjudningar
till möten och seminarier i Oslo, Stockholm och
Göteborg. Vi hoppas att NSHK:s ordinarie verksamhet också kommer fungera som mötesplats för
för deltagarna i Talentnettverket.

Deltagare
Varje guldmedlem bjuds in att nominera 2-3 kandidater från sin organisation, gärna med varierande
bakgrund, som ska delta i programmet. Kandidaterna bör representera organisationerna i bägge
länderna och vara personer som företaget satsar på.
Varje år nominerar också Svensk-norska samarbetsfonden upp till fyra deltagare som väljs ut från
samarbetande, icke-kommersiella organisationer
och myndigheter med uppgifter som knyter an till
ekonomi, handel och samhälle.
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Några av de kriterier som satts upp för deltagarna till
programmet är:
•

Personer i åldersgruppen 30-35 år

•

Unga ledare som ännu inte kommit så långt i
karriären eller personer med ledarpotential

•

Gärna med norskt-svenskt arbetsområde

•

Intresse för nätverks- och relationsbyggande

Program
Deltagarna samlas fyra gånger per år och förväntas närvara på samtliga. Första samlingen startar i SNSF:s regi
på Voksenåsen, en unik kultur- och konferensanläggning
utanför Oslo. Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för Sveriges hjälp under andra världskriget
och därmed en ändamålsenlig plats för att ge programmet en bra start och deltagarna goda möjligheter att lära
känna varandra.
Det är viktigt och önskvärt att var och en bidrar med egna
erfarenheter och reflektioner på samlingarna så kunskapsutbytet blir det största möjliga. Programmets innehåll
bygger på ett urval av aktuella teman som är relevanta
för deltagarna och som är aktuella i det norsk-svenska
samarbetet. Vid varje samling finns också möjlighet att
träffas socialt, som t ex kvällen före som oftast sker på
respektive ambassad.
Programmet utvecklas i samarbete med programansvarig
på Norsk-svenska Handelskammaren, Svensk-norska
samarbetsfonden och den aktuella företaget som står
som värd för samlingen. Samlingarna innehåller en kort
inledning – ofta av någon från företagets ledning - och
därefter presentationer och grupparbeten. Både interna
och externa föredragshållare bjuds in för att tala om ett
ämne inom det utvalda temat för dagen.

Från utvalt aktuellt tema – såsom strategi, digitalisering,
affärsutveckling, finans, fusioner, internationalisering,
ledarskap, marknadsföring, språk/kultur och kommunikation eller en nisch-kompetens av generellt intresse
– identifieras aktuella ämnen där det finns goda förutsättningar till att sätta ihop ett intressant program. Ledarskap
är ett genomgående tema. Upplägg utvärderas löpande
och justeras vid deltagarnas behov.

Projektledare
Programmet administreras av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm samt en styrgrupp bestående av
styrelsemedlemmar från NSHK Oslo, NSHK Stockholm
och Svensk-norska samarbetsfonden. Programverksamheten är ett samarbete med SNSF och programansvarig,
Berit Salheim, som också är VD för NSHK Stockholm,
Önskas ytterligare information om NSHK:s Talentnettverk, ta gärna kontakt med Berit Salheim – berit.salheim@nshk.se.
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DELTAGARE
som jobbar i Norge
Morten Ihler, 32 år
Obligasjonsmegler, Handelsbanken Capital Markets
Jeg har vært ansatt i Handelsbanken i snart 9 år. I dag jobber jeg med salg av omsettelige lån
av typen obligasjoner og sertifikater. Obligasjonsavdelingen i Handelsbanken Capital Markets
fungerer som tilrettelegger av Obligasjoner og Sertifikater for kunder av banken (1.håndsmarkedet), men har også en funksjon som markedsplass for obligasjoner etter at de er utstedt
(2.håndsmarkedet). Mitt ansvarsområde omfatter dialogen mot investorene, slik som for
eksempel fondsforvaltere, pensjonskasser og investeringsselskap. Norske og svenske investorer
handler på tvers av landegrensene, og svenske låntakere kan utstede lån i Norge og visa versa.
Jeg har tidligere jobbet som kundeansvarlig og kredittanalytiker i banken. Er utdannet ved Handelshøyskolen BI i Oslo og har
en master i ledelse.

Siv Elin Kverne, 33 år
Bedriftsrådgiver, Handelsbanken Bryn
Jeg er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim. Jeg begynte i Handelsbanken
i 2011 etter endt studie, og har jobbet som bedriftsrådgiver siden 2013. Som bedriftsrådgiver har jeg kundeansvaret for et stort spekter av kunder, alt fra store børsnoterte selskap til
håndverkeren på hjørnet. Min viktigste oppgave er å vedlikeholde kunderelasjonene, ved å
være tilgjengelig for kunden, avdekke kundens behov, skrive kredittsaker og bistå kunden i
bankrelaterte spørsmål, f.eks. spørsmål vedrørende finansiering, pensjon, plassering osv.
Relasjonsbygging er en stor del av jobben, både for å hente inn nye kunder, men også for å
beholde eksisterende.

Heidi Gjøen, 30 år
Analyst, SEB Corporate Loan Origination and Debt Capital Markets, SEB Norway
Jeg jobber som analytiker i SEB sin kombinerte Corporate Loan Origination og Debt Capial
Markets avdeling. Vi jobber mot større selskaper og rådgir våre kunder med gjeldsfinansiering i obligasjonsmarkedet og det syndikerte bankmarkedet. Dette innebærer rådgivning på
blant annet struktur og prising, samt at vi har en sentral rolle i gjennomføring av finansieringstransaksjoner. Tidligere jobbet jeg med finansiering i SEB sin Private Banking avdeling.
Jeg er utdannet Siviløkonom med fordypning i finans fra BI, og tok bachelorgraden i Fresno,
California.
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Wilhelm Haarstad, 31 år
Fixed Income Sales, SEB
Min sektor er innenfor investment grade, og jobben går ut på å følge opp kunder og selskaper
som enten kjøper gjeld eller har et behov for å utstede gjeld. Jobben er en utpreget relasjonsrolle hvor tillit er en nøkkel for å skape best mulig dialog med kunden. Vi gir daglig rådgivning til Norges største banker i forbindelse med innhenting av alt fra hybridkapital til vanlig
obligasjonsgjeld. Strategier og markeds vurderinger i forbindelse med innhenting av kapital står
sentralt. Jeg har daglig dialog med de største kapitalforvalterne i Norge, som er motpart i disse
transaksjonene. Gi investorene relativ verdi vurderinger står sentralt, og det å være en kompetent sparringspartner. Dette er en operativ rolle som er svært transaksjonsdrevet. Vår avdeling på 4 personer gjør nye emisjoner for over 60mrd i førstehåndsmarkedet og omsetter for det dobbelte i annenhåndsmarkedet. Gjeldsmarkedet er langt
større enn aksjemarkedet i volum og omsetning.

Martin Traeholt Holmqvist, 33 år
Direktør forretningsområde Drift og vedlikehold, Veidekke Industri AS
Jag ansvarar för forretningsområdet, Drift og Vedlikehold i Norge. Det är en av tre affärsområden i Veidekke Industri, tillsammans med Asfalt och Pukk og Grus (Sten&Grus). Vi hade i
2017 en omsättning på ca 1,1miljard norska kronor. Vi jobbar med drift och underhåll av vägar.
Primära arbetsuppgifter för oss är bland annat snöröjning, drift av parkområden (gräsklipp,
buskar, träd mm), asfaltering, förstärkning av vägar, inspektioner och övervakning av vägnät
och mycket annat. Jag har tidigare bl a arbetat som distriktschef med ansvar för halva NCC
Road Services. Jag började i Veidekke i 2009 då jag var färdigutbildad som Civ. Ing Väg &
Vatten som jag läste i på LTH (Lund).

Marius Dahl, 30 år
Senior Profit Manager, Nordic Choice Hotels
I rollen som Senior Profit Manager leder jeg et Revenue Management Cluster bestående av
en hotellportefølje som omsetter for ca. 900 MNOK. Min jobb er å lede et team bestående av
tre Revenue Managers, som har det daglige ansvaret for sin hotellportefølje. Optimering av
pris og gjestemiks, distribusjon, prognoser og konkurrentovervåkning er noen stikkord på hva
vi jobber med. Proaktivt samarbeid med salg, marked og driftsavdelingene er også en stor del
av min arbeidshverdag. Jeg har vært i reiselivsbransjen i hele min karriere, og har en bachelor
i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania i Oslo. Under studietiden fikk jeg en unik mulighet
til å starte som prosjektmedarbeider i Revenue-avdelingen i Nordic Choice Hotels. Siden da har jeg jobbet med Revenue
Management, både i Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels.

Clarisse Aase Ovrum, 37 år
Head of membership, OBOS
Jeg jobber som Head of Membership i OBOS. OBOS har over 450 000 medlemmer, og min
enhet jobber med ulike partneravtaler for å tilby medlemmene gode fordeler. Jeg har også ansvaret for to team som yter medlemsservice. Jeg er Siviløkonom med mastergrad, Executive
Master of Management, og Bachelor i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI
og Leeds Beckett University. Jeg har jobbet to år i OBOS. Tidligere har jeg jobbet ti år i DNB
i ulike stillinger innen bank, forsikring og digitalisering.
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Camilla Nesvik, 30 år
Sales, Swedbank
Jeg er 30 år og jobber som rente- og valutamegler i Swedbank Norge. Dette innebærer å bistå
store bedrifter og finansielle institusjoner med risikohåndtering knyttet til deres rente- og
valutaeksponering, og mer spesifikt hvordan derivater kan benyttes for å redusere denne
risikoen. Har tidligere jobbet som kundeanalytiker mot store kraft- og fornybar kunder på
lånesiden i Swedbank, og før det som førstekonsulent i Olje- og Energidepartementet hvor
hovedfokus var samfunnsøkonomisk analyse av ulike problemstillinger i kraftmarkedet. Jeg
er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2012.

Morten Brugård, 35 år
Avdelingsleder Entreprenørskap og Start-Ups, Innovasjon Norge
Morten er avdelingsleder for entreprenørskap og start-ups i Oslo Viken. Han er brennende
engasjert i arbeidet med å koble ideer og team med kompetanse og kapital. Morten har jobbet
i Innovasjon Norge i fem år. Først som rådgiver i Vadsø med operasjonalisering av regjeringens næringsrettede nordområdestrategi, deretter som avdelingsleder i Buskerud, Vestfold og
Telemark. Tidligere arbeidet han i Barentssekretariatet i Kirkenes og Sparebank1 Forsikring.
Morten er utdannet siviløkonom fra NHH, med grunnfag i jus. Morten har også studert innovasjon og entreprenørskap i St.Petersburg og gått på LSE sommerskole i Beijing hvor fokuset
var Understanding Chinese foreign policy making.

Sunniva Jonassen Fjelde, 33 år
Seniorrådgiver offentlig-privat samarbeid, Innovasjon Norge
Jeg er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Tromsø. Avsluttet min mastergrad våren
2012 og startet i Innovasjon Norge høsten 2012. Jobbet i fire år med eksportrådgivning knyttet til internasjonale handelsregler før jeg høsten 2016 begynte å jobbe med offentlig-privat
samarbeid. Siden da har jeg jobbet med å etablere ordningen innovasjonspartnerskap. En ordning der offentlige aktører løser sine utfordringer på helt nye måter sammen med innovative
bedrifter. Vi bruker da innovative offentlige anskaffelser for å stimulere markedsmuligheter
for bedrifter og samtidig løse samfunnsutfordringer innen f.eks. helse, klima, samferdsel etc.
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Maren Høiland, 25 år
Analyst / Corporate Advisory, Nordea
Jeg er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I 2017 avsluttet jeg min mastergrad og begynte som Graduate i Nordea. Jeg startet som assisterende kundeansvarlig i Commercial Banking som er en enhet som håndterer mellomstore bedrifter i Oslo-regionen. Der fikk
jeg bryne meg på det å være en strategisk diskusjonspartner mot en diversifisert kundeportefølje og bistå med finansielle behov og andre banktjenester. Våren 2018 begynte jeg i en ny rolle
som analytiker i Corporate Advisory. Det er en spesialistenhet som bistår bedriftskunder med
mer strukturerte finansieringer og oppkjøpsfinansiering. Vi jobber proaktivt mot Private Equity
selskaper i Norden som investerer i vårt segment, samt mot nye og eksisterende kunder som har
behov for en mer kompleks finansieringsstruktur i tråd med deres strategi og vekstplaner.

Øyvind Bjørnstad, 30 år
Head of Strategy & Sustainability, Vestre
Jeg jobber i dag med Strategi og Bærekraft i Vestre. Bedriften er i sterk vekst og vi jobber
konstant med å forbedre markedsstrategien samt leverandørnettverket som skal produsere
våre møbler. Bærekraftsarbeidet har også blitt en sentral del av bedriften og hele 10% av årets
resultat går hvert år til eksterne tiltak som svarer på FNs bærekraftsmål. I tillegg til dette har
jeg et controlleransvar for økonomien i konsernet, vi har tro på at det å binde bærekraft og
finans sammen er nødvendig for å skape slagkraftighet. Tidligere har jeg jobbet i QVARTZ
litt over to år, og kommer fra en siviløkonombakgrunn med hovedtyngde i finans og samfunnsøkonomi fra Warwick Business School og BI.
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DELTAGARE
som jobbar i Sverige
Johan Palmberg, 37 år
Chef Affärstöd Projektutveckling, OBOS Sverige AB
I rollen som Affärsstödschef för OBOS Projektutveckling har jag ansvar för projekteringen
av våra grupphus- och flerbostadsområden, samt kommersiella fastigheter som förskolor och
LSS-boenden. Detta innebär allt från tidiga skisser till relationshandlingar efter byggnation. Jag
har sju medarbetare som svarar direkt till mig och avdelningen består av ca 55 personer totalt.
Tidigare har jag främst arbetat inom tillverkningsindustrin, där jag bl.a. varit produktionsledare
och fabrikschef för OBOS produktionsanläggningar där vi tillverkar ca 1500 bostäder per år.
Ledorden för mitt ledarskap har redan från början varit rättvisa och ärlighet, något som jag
tror skapar tillit och trygghet. Jag har en något annorlunda bakgrund jämfört med andra i liknande roll som min, då jag inte
studerat vidare efter gymnasiet. Däremot har drygt tio år som chef gett god erfarenhet och kompetens inom främst tillverkning
och uppförande av trähuskonstruktioner.

Kim Steen, 30 år
Chef Privatkund, försäljning, Nordic Green Energy
Jag ansvarar idag för privatkundsavdelningen på Nordic Green Energy och det som rör
samtliga processer hanteringen av våra kunder. Det handlar om allt från förhandlingar
försäljningspartners, utformning av kundkommunikation och uppföljning av kundservice.
Tidigare har jag arbetat med säljledning i olika roller, bl.a. försäljningschef och teamleader
inom olika branscher men alltid inriktat mot privatmarknad. Tidigt i min karriär arbetade jag
givetvis också som säljare. Jag har studerat vid sälj- och marknadshögskolan med inriktning
mot försäljning och utöver detta flertalet olika utbildningar och kurser inom försäljning och
marknadsföring. Dessutom är jag utbildad Certifierad elhandlare.

Erudita Hoti, 33 år
Channel Development Manager, Digital Sales and Distribution, SAS
Jag har precis fått en ny roll inom SAS som digital kanalutvecklare där jag kommer att delta
i ett förändringsarbete i flygbolagens strävan att ändra spelplanen i distributions landskapet.
Detta är en helt ny roll på SAS där jag kommer att kontraktera så kallade aggregatorer – nya
innovativa spelare inom distributions teknologin - i ett projekt att modernisera distributionen
av våra tjänster och produkter till företagskunder. Hittills har jag arbetat som strategisk
förhandlare och kontraktsansvarig för SAS’s strategiska kunder och agenter. Jag började först
på SAS i 2011 på Revenue Management som nyexaminerad från Lunds Universitet där jag
läste Civilekonomprogrammet och Master i Internationell ekonomi. I gymnasiet läste jag IB (International Baccalaureate)
på United World College of Adriatic, Italien – en erfarenhet som förändrade mitt liv för alltid.
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Lukas Nilsson, 30 år
Affärsutvecklare, Veidekke Bostad AB
Jag arbetar som Affärsutvecklare på Veidekke Bostad sedan februari 2017. I rollen som
affärsutvecklare ansvarar jag för de tidiga skedena av fastighetsutvecklingsprocessen genom
att främst förvärva mark för våra nya projekt. På Veidekke Bostad utvecklar vi både bostäder,
kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter och jag arbetar tätt tillsammans med jurister,
arkitekter och övriga rådgivare för att skapa de bästa förutsättningarna för varje affär. Tidigare
arbetade jag som konsult med rådgivning vid fastighetstransaktioner. Jag är utbildad Civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.

Victoria Lakomova, 37 år
Head of Central Group & Conference sales, Nordic Choice Commercial
Jag leder och utvecklar den centrala innesäljavdelning som driver försäljning till över 100
hotell inom koncernen. Vår affärsmodell är grunden för vidareutveckling av nya digitala lösningar. Jag har en lång erfarenhet av projektledning, försäljning, kommunikation och ledarskap
inom resebranschen, vilket gör att jag har stark förståelse för lönsamhetskrav, föränderliga
landskap och personaltäta verksamheter. Jag har även ett starkt intresse för kulturbyggande och
dess påverkan på verksamhetens mål. Det jag har lärt mig är att förändringen är utvecklingen
och att nyfikenhet och involvering leder till lyckade samarbeten och långsiktiga relationer.
Min utbildningsbakgrund vilar på Master inom marknadskommunikation (St Petersburg och Stockholm), Master i pedagogik
(St Petersburg) och Certifierad handledare och organisationsutvecklare från Gestaltakademin i Skandinavien. Jag är en ledare
och handledare som fokuserar på medvetenhetshöjande och tillitsbyggande som fokusområden.

Johanna Hellström, 38 år
Advokat, Foyen Advokatfirma i Sverige AB
Jag är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma i Göteborg. Jag är specialiserad inom
upphandlingsrätt och entreprenadrätt samt tvistelösning och processer. Inom upphandlingsrätten har jag min främsta expertis och har arbetat inom rättsområdet sedan 2011. I min roll
som advokat biträder jag klienter inom såväl den offentliga som privata sektorn med löpande
rådgivning vilket innefattar bland annat strategiska frågor, upprättande av avtal och affärsförhandlingar. Jag uppträder även regelbundet som ombud i rättsprocesser och skiljeförfaranden.
Jag har en juristkandidatexamen från Göteborgs universitet. Jag har tidigare varit verksam
som upphandlingschef för en kommun samt arbetat vid en annan advokatbyrå.
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Linda Sundberg, 35 år
Bolagsanalytiker, Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Som bolagsanalytiker är jag ansvarig för den löpande bolagsanalysen, inklusive hållbarhetsanalys, av främst de finansiella aktörerna i den statliga bolagsportföljen. Jag är även bolagsförvaltare för Stiftelsen Norrlandsfonden, där jag ingår i styrelsen. Mitt arbete omfattar
kontinuerlig omvärldsbevakning samt bransch- och bolagsanalys i syfte att främja värdeskapande. Mina arbetsuppgifter inkluderar även att för mina bolag göra värdeskapande
analyser, utvärdera strategiska planer, samt fastställa, följa upp och utvärdera mål. Dessförinnan arbetade jag på EY:s corporate finance-avdelning, främst med värderingsrelaterade
frågor och finansiell modellering, samt som tillsynsansvarig för banker och kreditinstitut på Finansinspektionen. Jag har en
civilekonomexamen inom finansiering från Handelshögskolan i Stockholm.

Truls Lindvall, 35 år
Ancillary Development Manager, SAS
Jag arbetar på SAS i Stockholm sedan två år och där jag ansvarar för att utveckla vårt erbjudande med tjänster som kan köpas till en flygresa. I mitt ansvarsområde ligger både att utveckla
nya tjänster baserat på våra kunders behov, såväl som att öka konkurrenskraften i befintliga
tjänster. Merparten av försäljningen sker via digitala kanaler vilket gör att mycket av min tid
läggs på analyser, digitalisering och försäljningsoptimering. Innan SAS arbetade jag som
konsult på bland annat EY och jag har en examen i Industriell ekonomi från Linköpings
universitet.

Astrid Lindesvärd, 25 år
Client Manager - DNB Markets, Investment Banking Division, Sustainable Finance
DNB Banks ASA
Just nu så har jag en mycket spännande roll på DNB Markets Sustainable Finance. Jag får träffa
investerare, emittenter och hålla kolla på allt som sker på den gröna obligationsmarknaden och
även följa utvecklingen inom gröna lån. Det ger mig möjligheten att ha fokus på hållbarhetsfrågor och följa marknadstrender och nya regleringar inom sustainable finance. Jag har jobbat
på DNB sedan 2014 och DNB har gett mig många utvecklingsmöjligheter på kort tid. Resan
började i Oslo som kreditanalytiker för bankens storbankskunder inom Healthcare och TMT
(Technology, Media & Telecom) och sedan dess har jag jobbat på DNBs kontor i Warszawa, New York och Oslo innan jag
hamnade på min nuvarande placering i Stockholm. Jag har en Civilekonomexamen från Lunds Universitet som inkluderar en
utbytestermin i Singapore på National University of Singapore och ett Finance & Accounting Internship på Svenska Handelskammaren i Los Angeles.
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Fredrik Folkelid, 26 år
Wholesale DNB Finans, DNB Banks ASA
Jag har en examen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Efter examen år 2015 började
jag på DNB Finans som kredithandläggare. Efter cirka ett år fick jag chansen att utforma en
ny roll som produktspecialist. Sedan dess har mina arbetsuppgifter utvecklats till en roll som
kombinerar projektledning och affärsutveckling inom bilfinansiering och i synnerhet konsignationsfinansiering. Den primära kunden i mitt arbete är importörer och återförsäljare av nya
bilar i Norden. I rollen ingår att vara en länk mellan verksamheten och vår IT-avdelning för
att kunna driva den utveckling som efterfrågas.

Karin Ahnfelt, 32 år
Förste ambassadsekreterare, Utrikesdepartementet
Som förste ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i Riga ansvarar jag bland annat för
ambassadens Sverige- och näringslivsfrämjande verksamhet, EU-relaterade frågor och
ambassadens kommunikationsarbete. Jag har arbetat på Utrikesdepartementet i snart sju år
och har tidigare tjänstgjort bland annat vid Sveriges ambassad i Vilnius och på UD:s enhet
för Europeiska unionen, som handläggare på den nordisk-baltiska gruppen och på gruppen
för sydöstra Europa och EU:s utvidgning. Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap från
Uppsala universitet och har också studerat statsvetenskap och franska i Frankrike.

Johan Berg, 28 år
Segment Manager SME, Sweden, SEB
Ansvarar för SEB:s erbjudande och distributionsstrategi mot småföretag (0-20 MSEK) i
Sverige. Driver just nu SEB:s nya företagsstrategi för hela segmentet som innefattar små- och
medelstora företag (0-8 MDR SEK) och ansvarar dessutom för hållbarhetserbjudandet för
små- och medelstora företag. Tidigare erfarenhet som intern managementkonsult på SEB
samt rådgivare till SEB:s Vice VD och Co-Head för divisionen Företag och Privatkunder.
Utbildad till Civilekonom vid Linköpings universitet. Brinner för att skapa en hållbar finansbransch där SEB och andra banker har möjlighet att göra stor skillnad i samhället.

Per Olsson, 36 år
Vice fabrikschef, Vestre Produktion AB
Har jobbat på Vestre sedan 2006 där jag haft olika ansvar och ledarroller genom åren. I rollen
som produktionsledare/ass fabrikschef utför jag arbetsuppgifter som handlar om effektivisering, förbättringar och produktivitet. Rollen innebär även personalansvar för 23 medarbetare i
produktionens tre avdelningar. För mig är rollens enskilt viktigaste uppgift att leda och skapa
förtroende till medarbetarna därför tror jag på ett modernt ledarskap där kommunikation, tillit
och ärlighet skapar en bra arbetsmiljö, kultur och teamkänsla där alla får känna att de får vara
delaktiga i att nå våra mål. Har en gymnasieutbildning inom bygg där jag jobbade några år
innan jag gick över till tillverkningsindustrin.

NSHK Talentnettverk 2008-2018
Kommentarer från tidigare deltagare:

”Efter programmet blev jag invald i Norsk-Svenska Handelskammarens
styrelse vilket har varit väldigt lärorikt och givande. Extra värdefullt
har det varit att få ett stort och bra kontaktnätverk, lära mig om likheter
och olikheter mellan norrmän och svenskar och om stora skandinaviska
företag.”
Caroline Bergström, SAS

”Talentnettverket var en veldig positiv erfaring både faglig og sosialt.
For min del ga også deltagelsen i talentnettverket meg muligheten til
å söke på NSHK stipendet for MBA på Handelshögskolen i Stockholm,
hvilket har betydd utrolig mye for meg.”
Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels

Deltagandet var en utmärkt möjlighet att träffa talanger från svenska
och norska företag, dela erfarenheter och åsikter samt få nya perspektiv
och inspiration. Genom talentnettverket och NSHK:s samarbete med
Handelshögskolan i Stockholm fick jag möjligheten att ansöka till NSHK
SSE MBA stipendiet. Idag jag är stolt ägare av MBA stipendiet för 2019
- 2020.”
Kristina Zaytseva, Swedbank

”Det var en unik möjlighet att fördjupa min förståelse för den svensknorska relationen. Programmet innehöll mycket stimulerande och kul
möten med intressanta människor av olika bakgrund. Njut av lyxen att
inspireras. Ni kommer troligen aldrig att delta i ett liknande program
igen.”

Pär Skånberg, UD

” I min første lederstilling var jeg overlykkelig over å få være sammen
med andre ledere og dele erfaringer og problemstillinger. Det har betydd
økt forståelse for prosesser og kompleksitet i større bedrifter. Verdiskaping. Se det større bildet. Største verdien. Forståelsen av markeder og
hvordan arbeide med komplekse problemstillinger ved å gjøre dem
”enkle” og nære.”
Maria Osterhus Lobo, Civita

