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Samboer

NØKKELKOMPETANSE
•  Utdannet grafisk designer og bioingeniør
•  14 års arbeidserfaring som grafisk designer,  ti år som selvstendig næringsdrivende
• Åtte års erfaring som magasinredaktør
•  Lang erfaring med redaksjonell design, profiler, produksjon av trykksaker og markedsmateriale
•  Arbeider med digitale flater i Wordpress og er en meget erfaren bruker av ulike sosiale medier 
•  Vant til å lede prosjekter og samarbeider godt med kunder
• Stor interesse for foto og film – som hobby og for profesjonell bruk
•  Relasjonsbygger med bredt nettverk
•  Kreativ, fleksibel og engasjert

UTDANNELSE

1998 – 00  Skolen for Grafisk Design, Oslo, grafisk designer
1989 – 92  Trondheim Ingeniørhøgskole, bioingeniør
1986 – 87  Rønningen Folkehøgskole, estetikk
1983 – 86  Ålesund v.g.skole, naturfag 

KONTAKT
Mobil: 926 29 391 
Mail: margrete@tennfjord.net

Fearnleys gate 4 C
0353 Oslo

www.opal-design.com

CURRICULUM VITAE MARGRETE TENNFJORD

ARBEIDSERFARING

2006 –    Redaktør, DECOR-magasinet/Tema forlag AS
Redaktør av DECOR-magasinet, utgitt av TEMA forlag AS. Ansvarlig for innhold, bilder og design.  
Utgis i to-språklig versjon (norsk med engelsk resymé) til abonnenter over hele verden, 60 sider, fem 
utgaver i året. Magasinet inneholder artikler for utøvere av forskjellige hobby- og maleteknikker.   

2004 –      Grafisk designer, OPAL design
Eget foretak som grafisk designer. Har hatt ulike arbeidsoppdrag som:
– utforming og produksjon av magasiner for Xerox og NHO Service, i tillegg til DECOR-magasinet. 
– bokdesign for flere forlag, som Aschehoug, Undercover, Navigatørene og Amares. 
– grafisk formgiving av programmet til Den kulturelle skolesekken for skoleetaten i Oslo kommune. 
– grafisk formgiving av produktkatalog for Tagarno Norge AS, der jeg også bidro i redaksjonen. 
– annonsemaler og markedsmateriale for Jobzone Norge
Min kombinasjon av yrker har vært en ressurs, og for firmaet Lifeline AS som selger produkter til veter-
inærer og dyreeiere, brukte jeg også mine kunnskaper innen immunologi.  
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Jeg er en utadvendt, fleksibel og løsningsorientert person som tar initiativ og ansvar.
Min evne til å bygge relasjoner og skape tillit har gitt meg et stort nettverk. 
Jeg arbeider selvstendig og strukturert, samtidig som jeg er sosial og liker teamarbeid. 
Ti år som selvstendig næringsdrivende har gitt meg erfaring også innen prosjektstyring,  
administrasjon og økonomi. Utfører mitt arbeid nøyaktig og grundig.

SPRÅK OG KURS
Behersker norsk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig.
Snakker og skriver tysk på et grunnleggende nivå.
Meget god kompetanse på grafiske programmer som Adobe Photoshop, Indesign og Illustrator, og 
god kompetanse på web-programmer som Wordpress, Go Live og Dreamweaver.
Deltok på Oslo Facebook Event 2011 og holder meg ellers oppdatert via Adobe og Lynda.com

PERSONLIG PROFIL

De siste to årene har jeg arbeidet for Bioingeniørfaglig institutt hos NITO med profilering av deres nordiske 
kongress for bioingeniører i tillegg til andre prosjekter som plakater, infografikk og hefter. For konsulent-
selskapet Steria var jeg med på å vinne et offentlig anbud innen tjenestedesign hos Oslo Universitetssyke-
hus.   For Tun Media har jeg hatt oppdrag innen annonser og markedsføring.

Andre oppdrag har vært å lage websider i Wordpress, Go Live og Dreamweaver. Jeg har satt opp og  
administrer flere Facebook-sider og bruker ulike verktøy innen kommunikasjon som foto, film, redigering 
og sosiale medier. For eksempler på ulike prosjekter, se min hjemmeside: www.opal-design.com.
Min visuelle CV kan lastes ned fra linken: http://www.opal-design.com/?portfolio=arbeidsprover.

2000 – 2004  Grafisk designer, agenda 3:16
Ansvarlig for utvikling av et nytt magasin, agenda 3:16, for organisasjonen Normisjon. Ansatt som en del av 
redaksjonen. Magasinet ble svært godt mottatt, og ble av Fagpressens jury valgt ut blant 247 kandidater 
som en av tre nominerte til Fagpresseprisen i 2003.

1998 – 2000  Bioingeniør, Immunologisk institutt, Rikshospitalet
20% stilling som bioingeniør for ulike forskningsgrupper ved Immunologisk institutt, tilknyttet Rikshospi-
talet og Universitetet i Oslo, ved siden av studier i grafisk design.

1995 – 1998  Bioingeniør, Det norske Benmargsgiverregisteret
Som bioingeniør hos Det norske Benmargsgiverregisteret, Immunologisk institutt på Rikshospitalet, bestod 
oppgavene blant annet av serologisk og genomisk HLA-typing av donorer og pasienter, utføring av PCR-
teknikk og DNA-ekstrahering. Deltok i administrasjon og koordinering. Representerte Benmargsgiverregis-
teret på internasjonale møter.

1992 – 1995  Bioingeniør, Ullevål sykehus
Bioingeniør ved klinisk kjemisk avdeling, Ullevål sykehus, seksjon for hematologi, der jeg deltok i turnus-
arbeid med prøvetaking og laboratorieanalyser. Jeg fikk innblikk i alle avdelinger og pasientgrupper på 
sykehuset, alt fra å være en del av traumeteamet på akuttmottaket til møte med alvorlig syke pasienter på 
smitteisolat og prøvetaking av for tidlig fødte babyer. 
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REFERANSER
Oppgis på forespørsel.


