KRISTIAN BALSWICK
Åsbyveien 17, 9409 Harstad | kristian@ibdata.no | tlf: 48170208

MÅL

Vise meg frem som en pliktoppfyllende medarbeider som sklir lett inn i det kollegiale og
oppnår gode resultater i mine arbeidsoppgaver. Finne meg en arbeidsplass hvor jeg trives.

FERDIGHETER OG
EVNER

Løsningsorientert: Jeg ser på problemer som utfordringer og trives godt når oppgaver
skal løses. Ser realistisk og tydelig for meg hvordan en idé vil fungere i praksis. Tar initiativ
når noe skal gjøres både i grupper og selvstendig.
Veltalende og sosial: Jeg har gjennom engasjement i politikken både på lokalt og
landsnivå lært meg å tilpasse meg sosiale grupper, både med jevnaldrene og eldre. Jeg er
samfunnsengasjert, oppdatert på hva som skjer rundt meg og har forståelse for andres
problemer, noe som gjør meg til en god samtalepartner.

ERFARING

VISEKORPORAL HANS MAJESTET KONGENS GARDE
13. JANUAR 2015 – 17. DESEMBER 2015

Et fantastisk år i kongensklær går mot slutten og jeg ser nå etter nye arbeidsmuligheter. I
løpet av dette året har jeg lært mye, jeg er blitt sikrere på meg selv og lært hvordan det er å
jobbe sammen med forskjellige mennesker under både psykisk og fysisk press. Som en av
seks gardister ble jeg forfremmet til graden Visekorporal og fikk med det mer ansvar. Jeg
fikk kjenne på hvordan det er å være en leder både på godt og vondt. Jeg har lært mye om
vakthold, ledelse og håndtering av ulike situasjoner som kan oppstå på vakt.
SERVITØR, VINKELNER, KONFERANSEVERT OLDEMORSKARJOL/STATKRAFT
APRIL 2013 – DESEMBER 2014

Jeg jobbet to år på restauranten Oldemors Karjol. Da restauranten fikk en kontrakt på
levering av mat og konferanseverter til Statskrafts konferansesenter på Jevnaker fikk jeg
jobbe der som konferansevert og vinkelner. Da det er et ganske intimt konferansesenter,
jobbet jeg ofte alene og fikk nyttig erfaring med å jobbe selvstendig og levere kvalitet uten å
kunne støtte meg på noen andre.
SALGSKONSULENT AFTENPOSTEN
MAI 2012 – MAI 2013

Samtidig som jeg gikk på videregående jobbet jeg som salgskonsulent hos Aftenposten.
Arbeidsoppgavene gikk ut på salg av abonnementer over telefon samt kundeoppfølging.
Jeg fikk også en del ansvar i opplæringen av nye selgere.

UTDANNING

RINGERIKE VIDREGÅENDE SKOLE, HØNEFOSS
AUGUST 2011 – JUNI 2014

Jeg gikk studiespesialiserende på videregående med programfagene økonomi og ledelse,
markedsføring og IT. Dette valgte jeg da jeg planlegger å studere økonomi.

FRIVILLG ARBEID

Unge Høyre
Som 15 åring meldte jeg meg inn i Unge Høyre og har siden den gang vært aktiv i partiet.
Etter å ha vært medlem i et år ble jeg valgt inn i fylkesstyret i Oppland. Året etter ble jeg
politisk nestleder i samme fylke og var med å starte opp Jevnaker Unge Høyre, hvor jeg var
leder i to år.
Høyre
Etter å ha vært aktiv i Unge Høyre ville jeg ta det til det neste nivået og ble valgt inn i
fylkesstyret i Oppland Høyre hvor jeg satt et år. Ved stortingsvalget i 2013 var jeg
valgkampansvarlig på Jevnaker. Jeg ble også i 2015 valgt inn som vara til kommunestyret,
kummulert fra 10. til 4. plass på Jevnaker Høyres liste.
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Lt. Fredriksen har det siste året fungert som min tropssjef.
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