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Personalia	
  
Navn
Adresse
Fødselsdato
Sivil status
Mobiltelefon
Mail
Nettside

Cato Haugland
Kirkeveien 78A, 3140 Nøtterøy
7. april 1985
Gift, to barn
918 80 755
haugland.cato@gmail.com
www.catohaugland.priv.no

Nøkkelkompetanse	
  
•  

Sterk bidragsyter i designprosessen fra ide til ferdig produkt, med fokus på brukeropplevelse.

•  

9 års erfaring med utvikling av dokumentasjon, fra medierettede politiske budskap til teknisk
dokumentasjon rettet mot installatører og profesjonelle navigatører.

•  

5 års erfaring med utviklingsprosjekter for typegodkjente produkter, med inngående
kjennskap til sertifiseringsprosesser og kvalitetskrav til dokumentasjon for broutstyr på skip.

•  

5 års erfaring med bruk av profesjonelle dokumentasjonsverktøy (MadCap Professional Suite)
samt andre verktøy som Office 365.

•  

Fagkompetanse innen interaksjonsdesign og grafisk formgiving for web og trykk. Effektiv
bruker av programvare som Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign.

•  

God organisasjonsforståelse og inngående kunnskaper om organisasjonsdrift, prosjektledelse
og kommunikasjonsarbeid.

Utdanning	
  
2006 – 2009

Høgskolen i Østfold; bachelor i ingeniørfag, Industriell Design

2004 – 2006

Universitetet i Tromsø; 2 år på biologistudiet

2003 – 2004

Sotra videregående skule; Allmennfaglig påbygging

2002 – 2003

Fiskarfagsskulen i Austevoll; Akvakultur

2001 – 2002

Fiskarfagsskulen i Austevoll; Naturbruk

	
  

Arbeidserfaring	
  
08.2014 – Nå

Kvalitetsleder, Telko AS
Ansvar for drift, sertifisering og utvikling av Telko sitt kvalitetssystem og
internkontrollsystem;
•  
•  

Ansvar for utvikling og implementasjon av nytt kvalitetssystem i
tråd med ISO 9001:2015.
Telko sertifiserte kvalitetssystemet mot ISO 9001:2015 i januar
2018 uten avvik.

Prosjektleder for alle hardwareprosjekter siden 2017 – koordinere interne
og eksterne utviklingsoppgaver frem til produktlansering.
Ansvarlig for epostsupport i Telko; yte teknisk support til forhandlere,
teknikere og brukere.
Ansvarlig for videreutvikling av nettsider, herunder redesign og relansering
av nettsidene i 2017.
08.2013 – Nå

Dokumentasjonsansvarlig, Telko AS
Ansvar for utvikling av all produktdokumentasjon.
Innførte bruk av xml-basert dokumentasjon i 2014.
Rådgivende kapasitet på brukergrensesnitt for utviklerteam.
Prosjektstøtte i sertifiseringsprosjekter.

	
  
08.2010 – 07.2013

Organisasjonskonsulent ved Høgskolen i Oslo (Høgskolen i Oslo og
Akershus fra 08.11), tilknyttet Studentparlamentet.
Ansvar for IT-løsninger, arkiv, saksbehandling og informasjonsarbeid, samt
prosjektplanlegging og generell administrativ støtte. Rådgiver for
tillitsvalgte og studenter.

03.2012 – 04.2012

Prosjektmedarbeider, Norsk studentorganisasjon
Utarbeidet en rapport om tilstanden til bygningsmassen i høyere
utdanning, med utgangspunkt i en nasjonal spørreundersøkelse jeg
utformet, sendte ut og analyserte.

07.2009 – 06.2010

Leder, NITO Studentene
Ansvarlig for politisk og organisatorisk drift av studentorganisasjon med
over 7000 medlemmer og 150 tillitsvalgte sentralt og lokalt. Frikjøpt på
heltid og jobbet ved hovedkontoret til NITO i Oslo.

10.2006 – 05.2009

Kontrollør, sjåfør og lagermedarbeider, Norpost Sarpsborg

05.2005 – 09.2005

Rekrutterer, Redd Barna Tromsø

	
  

Språk	
  
ILR5
ILR4

norsk
engelsk

	
  
Verv	
  
2013-2015

Medlem av Lokalt Avtaleutvalg Privat, NITO Vestfold

2010/2011

Leder for Valgkomiteen i NITO Studentene

2009/2010

Leder for NITO Studentene

2008/2009

Økonomiansvarlig i NITO Studentene Østfold

2009

Medlem av arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for teknologi

2008/2009

Medlem av Nasjonalt råd for teknologi

2008/2009

Medlem av profesjonsråd for teknologi i Studentenes Landsforbund

2007/2008

Landsstyrerepresentant i NITO Studentene, på vegne av NITO Studentene
Østfold

2006/2007

Nestleder for Fadderordningen ved ingeniøravdelingen på Høgskolen i
Østfold

	
  

Programvare	
  
Madcap Professional Suite
Adobe
•  
•  
•  
•  

Creative Suite, med inngående kjennskap til:
Illustrator
Photoshop
Acrobat
Indesign

Microsoft Office, med inngående kjennskap til:
•   Sharepoint
•   Word
•   Excel
•   Office 365
Wordpress

	
  

