Curriculum Vitae
Håkon Alstadheim
7510 SKATVAL
Født: 14.06.1963
Sivilstatus: Gift, to barn på 3 og 6 år
Telefon: 74 82 60 27
Mobil: 47 35 39 38
E-post: hakon@alstadheim.priv.no
www: http://alstadheim.priv.no/hakon/
Praksis:
Arb.givers navn
NTE-Allianse
ADCOM AS,
Trondheim
Adecco, Stjørdal
Montreal(Canada)
og Oslo
Posten SDS
ASA, Trondheim

Norges Unge
Venstre, Oslo

Mips A/S, Asker
Norges Unge
Venstre, Oslo
Sambandsavd.
IR16, Narvik

Stilling/Arb.oppgaver
Teknisk konsulent. Support, installasjon og drift av
windows og unix systemer. Overvåking av nett.

Fra - til
okt.-05 –

Produksjonsarbeider, vikariat
Hjemmepappa

mar.-04 – jun.-04
apr.-00 – okt.-02

Systemkonsulent/
Programmering av lønnssystem (Cool:Gen),
behandling av testdata til lønnssystemet (Oracle,
perl), feilsøking/retting av Digital unix middleware
til web-database (C og perl), testing
Kontrakt-programmerer (deltid)/
Konvertering fra ymse formater til HTML
(MacPerl), generering og automatisk opplasting av
websider (MacPerl/Frontier/Applescript/MacOS)
Dokumentator/
MS-Word, Windows-help
Organisasjonssekretær/
Planlegging, booking, transport, regnskap
Ekspedisjonsbefal (plikttj.)/
Vakttjeneste fjernskriver

jan.-98 – mar.-00

apr.-97 – mai-97
apr.-96 – sep.-96

okt.-93 – mar.-94
mai-91 – juli-91
juni-83 – juni-84

I tillegg har jeg jobbet hjemme på gården siden jeg var liten, jeg har vært dreng på Trollheimshytta, servert på Frognerseteren Cafe, stått i Narvesen, og vært trykkeriassistent.

Side 1 av 2

Utdanning:
Navn på lærested

Type utdanning

Fra - til

Universitetet i Oslo, Institutt for
informatikk
Universitetet i Oslo,
Sosialøkonomisk institutt
Universitetet i Trondheim
Befalsskolen for Hærens
Samband
Ole Vig vgs

Diverse informatikk, 18 vt

aug.-93 – des.-95

Sosialøkonomisk embetseksamen,
lavere grad
Ex.phil. og 8vt matematikk
Befalsskole

aug.-85 – des.-89

Allmennfag, naturfaglinje

aug.-79 – jun.-82

aug.-84 – jun.-85
jun.-82 – jun.-83

Jeg leser mye IT-faglig litteratur og har lært meg ulike språk og applikasjoner utenom jobb/pensum.

Kurs:
Kursets tittel

Arrangør

Linux tjenestedrfift

HIST/AITeL

Tidspunkt
H -04

Karakter
A

Språk:
Språk

Nivå

Engelsk
Fransk
Tysk

Flytende
Noe kjennskap
Noe kjennskap

Tillitsverv:
Organisasjon

Arb.oppgaver/stilling

Fjellstyret Skatval og Borås Allmenning
Finansnemnda Oslo Venstre
Norges Unge Venstre
Norges Unge Venstre
Stjørdal Unge Venstre

Varamedlem
Medlem og nestleder
Landsstyremedlem
Sentralstyremedlem
Leder

Fra - til
2003 –
1992 – 1997
1990 – 1992
1988 – 1990
1981 – 1982

Utenlandsopphold:
Da jeg var 6 år bodde familien min ett år i England og jeg gikk på vanlig skole. Dermed fikk
jeg ganske lett for engelsk senere.
Fra september -96 til april -97 bodde vi i Nepal mens kona gjorde feltarbeid til hovedoppgave.
Jeg forstår noe nepali, men ikke nok til å føre en samtale.
I knappe to år fra januar 2000 bodde jeg i Montreal, Canada, hvor jeg var hjemmeværende
med vår sønn mens kona mi jobbet for FN. Her tok jeg noe franskundervisning, men de fleste
snakker engelsk i Montreal, så fransken min er fremdeles svært elementær.
I tillegg har det vært interrailturer i slutten av tenåra, og et par lengre ferier i England.

Andre interesser:
Når jeg ikke er opptatt med å reparere tak, sage ved eller bytte bleier, liker jeg å mekke på husets
IT-systemer (SuSE Linux), lese (mest engelskspråklig science-fiction), lage mat eller gå tur.
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