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CV for Kathrine Breistøl, Timebox AS 
 

Navn Kathrine Breistøl 
 

Stilling Senior rådgiver i Timebox AS 
 

Utdannelse Sivilingeniør, UMIST, England 1986 
I tillegg en rekke konferanser, seminarer og kurs relatert til Prosjektledelse der de siste er: 
Prosjektforum, Stockholm, 3 dager, november 2006, Svensk prosjektforum 
Prosjektkonferanse Madrid, 3 dager, mai 2006, PMI 
PPS Praktisk Prosjektstyrning, 3 dager, oktober 2005, TietoEnator 

Nasjonalitet Norsk 
 

Telefon +47 917 22 890 
E-mail kathrine@timebox.no  

 
Spesial-
kompetanse 

• Prosjektledelse, og ledelse generelt 
• IPMAsertifisert i 2004, trainee til IPMA-assessor (2006) 
• Portefølgestyring 
• Prosjektanalyse og –økonomi 
• Kunnskapsledelse 
• Metodeutvikling og -innføring 

  
Arbeidserfaring 2006- Senior rådgiver i Timebox AS.  

Rådgivningstjenester innen Prosjektarbeid med hovedvekt på metodeutvikling og –
innføring, kvalitetssikring og ikke minst prosjektledelse. Både teoretisk og praktisk 
fokus. 

   
 1993- 

2006 
Senior og sjefskonsulent i ISI, senere fusjonert til TietoEnator 
Utviklingssjef med ansvar for fagutvikling og kunnskapsledelse 
Fagansvarlig for fagområdet Prosjektledelse 
 
En rekke oppdrag, der de største eller viktigste var: 
 
Aetat (nå NAV) Ansvar knyttet til vedlikehold og videreutvikling av etatens 
saksbehandlersystem med mer enn 3000 brukere. Proskjektleder i 3 år med ca 30 
prosjektdeltagere, flere parallelle leveranser (porteføljestyring), omfattende og 
forretningskritisk løsning. Produserte mer enn 35.000 timer i året. 
 
Telenor Mobil Prosjektleder for utvikling og forvaltning av web og wap-løsning for 
Zalto.com.  (Nytt mobilabonnement) Ca 20 prosjektdeltagere 
 
Telenor Mobil: , Program for Telenor Installasjon og deres 1500 installatører med 
ansvar for  utvikling av internett-basert system for ordreformidling, 
Opplæringsplaner, kontraktsinngåelse med driftoperatør og etablering av miljø for 
vedlikehold og videre forvaltning av løsningen var deler av arbeidet.  
 
Norema og Nycomed Pharma (N og DK): Prosjektleder for vurdering og anbefaling 
av salg- og markedsføringssystemer. Sentrale elementer i prosjektene var 
behovsanalyse, kravspesifikasjon, vurdering av løsninger, kost/nytte- vurdering og 
anbefaling av videre fremdrift. 

   
 1992-

1993 
IT-sjef, Dataselskapet as 
IT-sjef med ansvaret for selskapets IT-strategi og -implementering. Leder- og 
prosjektansvarlig for valg, evaluering, igangkjøring og drift av totalløsning for 
nyetablert virksomhet.   
Involvert i utvikling av strategi for kunderelasjoner. Var med i selskapets operative 
ledergruppe. 

   
 1991-

1992 

Salgssjef, ND Datashop as 
Salgssjef med  personal og budsjettansvar for 10-12 personer fordelt på ulike 
salgs- og markedskanaler. 
Avdelingsleder  i Distribusjonsapparatet med personalansvar for 10 personer 
fordelt på; ordrekontor, produktinformasjon, prosjektledelse. Etablering av 
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logistikktjenester og -systemer for forhandlernettverk i Skandinavia 
   
 1986-

1991 
Software utviklingsingeniør, konsulent og selger, Norsk Data AS,  
Design og utvikling av kontorstøtte- og databasesystemer. Prosjektleder for et av 
Norsk Datas kontorstøtteprodukt. Systemkonsulent i salgsselskapet ND Norge og 
Selger i Privat marked med ansvar for salg til, og oppfølging av større 
industrikunder. 

   

  
Oppdrags-
erfaring 
(sammendrag) 

• Prosjektledelse av større utviklingsprosjekt (20-30 deltagere) basert 
på svært ulike metoder, fossefall, timeboxing og agile 
metoder/DSDM 

• Anskaffelsesprosesser fra behovsavklaring til implementert løsning  
• Porteføljestyring, planlegge, koordinere og styre mange 

leveranseprosjekt i parallell 
• Ledelse generelt 
• Foreleser i Systemutvikling på høyskole og kursinstruktør på 

Tietoenators 5dagers prosjektlederkurs.   
• Kunnskapsledelse og utvikling av lærende organisasjoner 
• Metodeutvikling og innføring innen prosjektledelse og oppfølging 
• Kvalitetssikring av prosjekt, prosjektanalyse (nøkkeltsvurdering) 

  
Klienter (et 
utvalg) 

TietoEnator, Sirius IT, Aetat, Telenor Mobil, Telenor Privat, Telenor 
Installasjon, Nycomed Pharma, Norema, Skattedirektoratet, DnB, Stabburet, 
Siemens,  

   
Personlig profil Utadvent og veldig engasjert. Organisator. Deltagende men delegerende 

lederstil. Motiverende. Kravstor. Målorientert. Ser helhet. Resultatorientert.  
 


