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 Dette er en forenklet CV. Min fullstendige CV med vitnemål, er på https://www.linkedin.com/in/leolindahaugland/?locale=no_NO 
 

 

 
LeoLinda Haugland 

 
Profesjonelt sammendrag 

 
Damplassen 11 
0852 Oslo 
+47 993 11 908 
leolindahaugland@ho
tmail.com 
Født: 1968 i Kampala 

Bakgrunn: 
 

 
Personlig vekst 

 og gruppeledelse 
 

Mangfold & 
Inkludering 

 

Siviløkonom med tverrfaglig bakgrunn (filosofi, litteratur og terapi) med 
engasjement for samfunnsansvar og personlig utvikling.  
 
Jeg får energi av å arbeide med mennesker, i terapi, i grupper, designe og 
gjennomføre foredrag, kurs og seminarer. 
 
Jeg har arbeidet globalt med politisk påvirkning av likestilling, kjønns- og 
seksualitetsmangfold, bygget nettverk og lagt til rette for erfaringsdeling. 

 
Personlige egenskaper: Åpen, entusiastisk, 
medmenneske, lagspiller, liker å lese og lære. 
 
Resultater  
I 2008 viste en dansk TV-dokumentar barnearbeid 
hos en Telenor-leverandører i Bangladesh. Etter 
sterkt offentlig press påla Telenor alle sine 
leverandører en ny standard for bærekraft.  Jeg ble 
ansatt for å utvikle å gjennomføre etterlevelses-
inspeksjonene. Jeg trente 100 ansatte i 12 land til 
og utføre uannonserte inspeksjoner, dokumentere 
avvik og sjekke utbedringer. Siden 2014 har 
Telenor gjennomført 2000 inspeksjoner årlig, 
avdekket brudd og sikret forbedringer.  

Bærekraft og 
samfunnsansvar  

 
 

Tverrfaglig 
 
 

Internasjonal 
 

 
Hele 

samfunnet    

I Telenor designet vi et system for å sikre menneskerettigheter, arbeidsvilkår, HMS 
og anti-korrupsjonstiltak i leverandørkjedene. Jeg har avdekket om bærekrafts-
vilkår blir etterlevd i bedrifter i Asia, Øst-Europa, Afrika og Norge. 
 
Master i ledelse og samfunnsøkonomi, master i filosofi, storfag i litteraturvitenskap. 
Jeg er gestaltterapeut med egen praksis.  
 
Jeg har arbeidet internasjonalt for Telenor, DNV og Sex og Politikk. Jeg har britisk 
utdanning og har bodd i Kenya, England, Italia, Sør-Afrika og er født i Uganda. 
 
Arbeidserfaring fra privat sektor i DNV, privat og statseide i Telenor, offentlig sektor 
med Kommunerevisjonen i Oslo og sivilsamfunnet med Sex og Politikk. 
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Utdanning  Utvalgt arbeidserfaring 

2013-2021 
 
 
1993-2008 
 
 
1999 
     
 
 
1988-1991     
 
1985-1988 
 
 
Språk 
 
 
Data  
 
 
 
Hobbyer 

Gestaltterapeut, Norsk gestaltinstitutt høyskole, 
Sandvika. 120 studiepoeng, 4-årig deltid. 
 
Master filosofi, litteraturvitenskap og miljø, 
Universitetet i Oslo, ved siden av full jobb. 
 
Master International økonomi og ledelse, SDA Bocconi 
School of Management, Milano, Italia.  Beste karakter 
7/7 på oppgaven. Godkjent tittel; siviløkonom. 
 
Bachelor i ledelse, Universitetet i Warwick, England.  
 
British Advanced Level, Hillcrest Secondary School, 
Nairobi, Kenya.  
 
Engelsk og norsk, flytende muntlig og skriftlig. Litt 
fransk. 
 
Word Press, Microsoft Office, Excel, PowerPoint og 
Power BI. Teams, Slack, SharePoint.  
Regnskap: Fiken, Office Go og Agresso. 
 
Leser, studier, basket, enhjulssykkel, jakt, friluftsliv.  

 2022 Aug - nå 
 

2018 mai- 2021 feb 
 
 
 

 
 
2016 feb-2018 april  

 
2009 juni- 2014 des 

 
 
 
 

2003 jan-2009 juni 
 
 

2001 mar-2002 des 
1999 aug –2000 aug 
 

1993 okt-1999 juli 

LeoLinda gestaltpraksis, egen terapipraksis, hjelper 
personer i deres utvikling. Leder samtalegrupper. 
Sex og Politikk, IPPF (Internasjonal Planned Parenthood 
Federation) Norway. Organiserte internasjonalt nettverk for 
seksualitet- og kjønnsmangfold i føderasjonen og i 12 land, 
to i hver region. Samlet data, laget baseline og delte 
erfaringer i nettsamfunnet; SharePoint. Opprettet og 
arbeidet for en ekspert- og styringsgruppe fra hele verden.  
Hapro og Personalhuset, Lillestrøm, veileder. Testet og 
evaluerte personers arbeidsevner.   
Telenor Group AS, samfunnsansvar, leder for leverdør- 
inspeksjoner i bærekraftsstandarder internasjonalt. Utviklet 
metoden og lærte opp 100 ansatte som inspektører for 
HMS, arbeidsvilkår og anti-korrupsjon. Ledet flere store 
revisjoner i India og Kina, i tre ledd i leverandørkjedene.  
Kommunerevisjonen i Oslo, forvaltningsrevisor i 
forskjellige deler av kommunen og mislighetsgranskninger 
og varslingssaker.  
Åsterud sosialmedisinske klinikk, Bærum, miljøterapeut. 
Det Norske Veritas, Sør-Afrika, administrasjonsleder for 
personal, it og regnskap for 30 ansatte. 
DNV, Det Norske Veritas, Høvik, ledelsesrådgiver for 
private selskaper som ønsket og forbedre sine prosesser og 
ledelsessystemer. Jeg var også kursholder og 
systemrevisor. 

 
Ta kontakt for mer informasjon for eksempel om kurs, sertifiseringer, 
attester, vitnemål og referanser. Før 2022 het jeg Linda H Haugland. 

 


