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Personalia
Navn: Nikki Schei
Fødselsdato: 14. januar 1962
Adresse: Revesporet 3B, 1362 Hosle
Telefonnr: 932 68 966
e-post: nikki.schei@ifuturo.com
Sivilstatus: Gift, to barn

Nøkkelkompetanse
 En av Norges første og mest anerkjente konsulenter innen bruk og strategi av

sosiale medier.
 Møter begrensninger og komplekse problemer som utfordringer, som skal

overvinnes med skarpsindighet og kreativitet.
 Meget overbevisende kommunikator og dyktig skribent.
 Stort nettverk innen næringsliv, politikk , ideelle organisasjoner og journalister.
 Meget god forståelse av politisk arbeid med prosesser og beslutningsgrunnlag.
 Som leder: bygge og lede team, anerkjenner og oppmuntrer medarbeidere til

selvstendighet

Arbeidserfaring:

 Miljøpartiet De Grønne. Skoleringsansvarlig (herunder medietrening,
debatteknikk, foredrag, pressemeldinger og annen ekstern kommunikasjon.)
Utarbeidet sosiale medier strategi, annen digital kommunikasjon og generell
markedsføring. (2010 – d.d.)

 ifuturo - Selvstendig næringsdrivende innen kommunikasjon/pr og
digital forretningsutvikling. Strategisk og operativ rådgivning ved bruk av
digitale kanaler herunder sosiale medier. Freelancer som skribent. (2011-d.d.)

 OXX - Senior Digital Rådgiver. Rådgivning, prosjektledelse og
forretningsutvikling for kunder. Fagansvar for kommunikasjon og sosiale
medier. (2010)

 Confetti - Senior Rådgiver. Kommunikasjonsrådgiver, kanalstrategi,
merkevarebygging og forretningsutvikling for kunder. (2008-2010)



 E-space Communication AB, Stockholm - Salgs- og Markedssjef. Personal
og budsjettansvar for alle salgs- og markedsaktiviteter i Sverige, Norge,
Danmark, Finland og UK. (2007-2008)

 Tarantell – Senior Rådgiver og KAM. Rådgivning, salg,
forretningsutvikling og kommunikasjon. Partneransvarlig for CMS-system som
Polopoly, EPiServer og Enonic (2005-2007).

 Talerforum – Daglig leder. Ansvarlig for etablering av selskapet i Norge.
Salg, markedsføring og formidling av talere/foredragsholdere og events i Norge.
(2004)

 Etransformer, Stockholm - Senior Management Konsulent. Som
oppdrag bl.a. foreleser og mentor innen lederskap og kommunikasjon,
etablering av nordisk salgs- og markedsorganisasjon, utvikling av
prosjektledermodell for bolig kooperasjon. (2001-2003)

 Netaccount - Business Manager, Sverige. Ansvarlig for etablering, salg og
markedsføring av selskapet i Sverige, herunder operativ PR- og kommunikasjons
strategi. (2000-2001)

 Ark Cinet/Getronics – Avdelingsleder konsulentdivisjon.
Forretningsutvikling innen områdene partnere og digitale strategier. Utarbeidet
første forslag til E-biz strategi for Getronics, videre konsept for
prosjektlederhåndbok og arbeidsprosessmaler for konsernet. Arbeidsspråk
engelsk. (1998-2000)

 Norges Softball- og Baseball Forbund – President. Overordnet ansvar
for Idrettens utvikling i Norge, herunder personalansvar, all formav ekstern
kommunikasjon og pr. Arbeidsspråk engelsk. (1997-1999)

 Oslo Høyre – Politisk Rådgiver. Ansatt med hovedansvar for
kommunevalgkampen, med politiske innspill til lokalavdelinger, bystyregruppe
og byråd. (1995)

 Kristiania – Barsjef. Ansvarlig for konseptbygging, PR/kommunikasjon,
musikk og personell (1991-1997)

Utdanning
 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole 1986

Kurs og etterutdanning
 PMI, Prosjektleder, trinn 1-3 (2002)
 Oslo Høyres Lederkurs (1995)

Styreverv og ledererfaring frivillige organisasjoner (utvalg):

 Leder, 17.mai komiteen, Hosle Skole (2013 – d.d.)
 Mentor i Transfers mentorprogram for unge ledertalenter 2003-2005
 Medlem av kontrollkomiteen, Norges Idrettsforbund 1998-2000



Styreverv  profesjonelle aktører (utvalg)
 Nestleder Øvrevoll Hosle Idrettslag 2009-2011
 Leder INMAs faggruppe Digital Kommunikasjon 2011
 Leder INMAs faggruppe Sosiale Medier 2008-2010
 Styremedlem Norges Idrettsforbund 1998-2000

Tillitsverv, politiske (utvalg)
 Styremedlem Akershus MDG, 2010 – d.d.
 Hovedstyremedlem Oslo Høyre, 1997-1999
 Leder St. Hanshaugen Høyre, 1997-1999

Folkevalgte verv
• Gruppeleder Høyre, Gamle Oslo bydelsutvalg 1993-1997
• Nestleder Helse- og sosialkomiteen, Gamle Oslo Bydelsutvalg 1993-97

Diverse prosjekter (utvalg)
 Arendalsuka 2012

Prosjektleder for Miljøpartiet De Grønnes arrangement høsten 2012. Ansvarlig
for pressekonferanser, seminarer, foredrag, inspirasjon og hygge.
Budsjettansvar, operativ ledelse, egne foredrag og rapporteringsansvar.

 Gulltaggen 2010
Ansvarlig til innføring av Sosiale Medier som egen kategori på Gulltaggen.
Prosjektleder og moderator ved Gulltaggens workshop om sosiale medier i
Norge. Foredragsholder om norske sosiale medie caser

 Oracle Norge KickOff 2004
Programsjef og prosjektleder. Utvikling av konsept og program, budsjettansvar,
foredragsholdere, rekruttering og oppfølging av medarbeidere og operativ
ledelse under arrangementet

Publisert (utvalg):
 Artikler for Nettavisen
 Diverse debattartikler og leserinnlegg i VG og regionaviser i Akershus.
 Artikler for Moderne Transport
 Egen blogg (ifuturo.com) siden 2006

Foredrag (utvalg):
 ”Hvordan skape 100 000 grønne arbeidsplasser”, Globaliseringskonferansen,

Oslo, november 2012
 ”LinkedIn for bedrifter”, Siviløkonomene, BI Oslo, august 2010
 “Kommunikasjon i en ny tid”, Finnmark Idrettskrets, Vadsø, januar 2010
 ”Politikk og sosiale medier”. INMA, Oslo, august 2008
 ”Hur bygger man ett varumärke i digitala kanaler”. Marknadsföreningen

Stockholm, Stockholm, april 2007


