Torgunn Sollid
YRKESERFARING
2013 -

2010 - 2013

Skognæringa Kyst (Næringsorganisasjon i Kystskogbruket)
Medspiller i etablering av Skognæringa Kyst SA fra 01.01.2014 (daglig leder Kjersti Kinderås).
Kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder med bredt spekter av oppgaver og ansvar:
driftsoppgaver, sekretariatsarbeid, administrativ oppfølging av vår prosjektportefølje,
ansvaret for vårt informasjonsarbeid og hjemmeside, og oppfølging av våre
fylkesskognettverk.
Sekretær for Skognæringsforum Nordland i ca. 50 % av stillingen fra 2014. Gjennom dette
arbeidet deltager i Interreg-prosjektet «Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern.»
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Daglig leder Midtnorsk Skog- og Tresenter, kurs- og kompetansesenter for Kystskogbruket,
med ansvar for et team med 4 medarbeidere. Deltok som mellomleder i Kompetansenavet på
Mære Videregående skole.
Prosjektleder Innherred Skognettverk – lokalt skognettverk i Kystskogbruket.
Nettverksbygging, næringspolitisk arbeid og kompetansehevende tiltak retta mot skog- og
trenæringa på Innherred.

2008 - 2010

Prosjektleder i Skogselskapet i Trøndelag
Prosjektoppbygging og utadrettet virksomhet gjennom prosjektet «Trebegeistring i
ungdomsskolen».

2004 -2006

Rådgiver i Fredrikkes Hage – senter for likestilling.
Foredrags- og kursvirksomhet, med etablererkurs for kvinner som spesialområde.
Prosjektleder for prosjektet «Likestilling i landbruket», og medarbeider i Interreg-prosjektet
«Kvinnelig entreprenørskap».

1989 – 2016

Gårdbruker, periodevis full- og deltidsarbeidende innen melk- og kjøttproduksjon.

UTDANNELSE
2013 -2016

Copenhagen Business School/Nord Universitet
Master of Public Administration
Fagsammensetning: Organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, strategisk
ledelse, strategisk ledelse i et internasjonalt perspektiv, og samfunnsvitenskapelig metode
(alle 15 stp.).
Masteroppgave (30 stp.) med tittel «Ledelse i spagaten? – Ledelse, kultur og krysspress i
kommunalt innovasjonsarbeid». Et studium av hvordan kultur, ledelse og handlingsrom virker
inn på innovasjonsarbeidet i en kommunal hverdag. Komparativ casestudie med
metodetriangulering.

2005 – 2007

NTNU - Dragvoll
Hovedfagsoppgave i allmennpedagogikk.
Oppgavetittel:” Kjønn og kompetanse i skogbruksutdanninga.”

1999 – 2001

NTNU – Dragvoll.
Hovedfag i pedagogikk, med obligatoriske emner (vitenskapsteori, statistikk og
metode, pedagogisk teori).

1994 - 1997

Nord-Trøndelag Folkeuniversitet
Grunnfag og mellomfag pedagogikk

1990 - 1993

Høyskolen i Nord-Trøndelag
Høyskolekandidat i skogbruksfag
Fordypning i utmarksforvaltning.

1989 - 1990

Mære Landbruksskole.
1-årig agronomkurs, retning økologisk landbruk.

