Curriculum Vitae

Navn:

Paul Woranitwatchakul Johnsen

Adresse:

Lupinveien 19, 4316 Sandnes

Født:

21-10-1960

Sivilstand:

Gift

Barn:

4 barn, en voksen sønn, 1voksen datter og 2 døtre på 15 og 16 år.

Telefon:

916 162 98

Nasjonalitet: Norsk

Utdanning
01.1995 - 12.1995
NTNU/HiST - Trondheim Økonomiske Høgskole , Høyskolekandidat
Organisasjon og ledelse
09.1983 - 06.1984
NKI-SKOLEN Arbeidslederskole
Organisasjon og ledelse
08.1978 - 06.1979
Heimdal Videregående Skole, Vgs/Yrkesskole
Økonomi
VK1
08.1977 - 06.1978
Heimdal Videregående Skole, Vgs/Yrkesskole
Økonomi
Grunnkurs

Erfaring
08.2018 – Nåværende
Markedssjef og eier, Ananya Cosmetics AS
Hovedansvarlig for alle markedsaktiviteter ovenfor det europeiske markedet. Ansvarlig for
salg og oppfølging av det nasjonale markedet.
08.2014 – 08.2018
Salgssjef / Avdelingsleder, Tegl & Granitt AS
Hovedansvarlig for alt av salgsaktiviteter ovenfor B2B og prosjektmarkedet. Hovedansvarlig
for oppfølgingen av arkitekter og konsulenter.
05.2012 – 07.2014
Daglig leder, AB Ildsjelen AS - Varmefag Forus
Hovedansvar for den daglige drift, adm.rutiner, resultat, budsjettering og økonomi,
personal/HMS, salg og markedsføring ovenfor forbrukersegmentet og B2B, samt
konseptoppfølging.

11.2010 - 05.2012
Daglig Leder, E.A.Smith AS - Bygger`n Forus
Hovedansvar for den daglige drift, adm.rutiner, resultat, budsjettering og økonomi,
personal/HMS, salg og markedsføring ovenfor forbrukersegmentet og B2B, samt
konseptoppfølging.

12.2009 - 10.2010
Avdelingsleder, E.A.Smith AS - Bygger`n Forus
Ansvarlig for operativt salg både forbrukersalg, proff- og prosjektmarkedet, samt
markedsføring,økonomi, budsjettering og resultat, personal og HMS.
08.2008 - 11.2009
Prosjektutvikler, Tjelta Bolig - Tjelta Eiendom AS
Identifisere, planlegge og lede utviklingsprosjekter innen eiendom. Analysere utviklingsbehov
og delta i kjøpsprosesser. Følge prosjekter fra regulering til ferdigstillelse.
11.2006 - 06.2008
Salgs- og Markedssjef, GK Norge AS
Hovedansvaret for salgs- og markedsarbeidet for distriktskontoret samt bidra operativt til at
øvrige enheter og avdelinger nådde sine mål. Ansvarlig for å etablere totaltekniske samarbeids
(VVS og elektro) allianser samt utvikle relasjonene til kunder og øvrige oppdragsgivere.
11.2001 - 10.2006
Salgs- og Markedssjef, JM Byggholt AS
Hovedansvar for salg og markedsføring av boligprosjekter, delta i (pådriver av )
prosjektutvikling og konseptutvikling av nye boligtyper samt bidra i prosessene ved
akkvisisjon og tomte- erverv. Personalansvar for avdelingens øvrige selgere samt
koordinering og oppfølging av andre salgskanaler.
06.1996 - 10.2001
Salgssjef Norge, Systemair AS
Hovedansvarlig for alt riksdekkende salg (B2B) av boligventilasjon samt personalansvar for
øvrige selgere.
01.1995 - 05.1996
Salgs- og Markedssjef, Heimdal Hus AS
Hovedansvar for salg og markedsføring av boliger og boligprosjekter i egen regi, samt boliger
på EAT markedet. Delta i prosjektutvikling og bidra i prosessene ved akkvisis

Nøkkelkompetanse
- helhetsorientert, beholder oversikten.
- handlingssterk, tar avgjørelser.
- god egeninnsikt, bygger relasjoner.
- utviklingsorientert.
- ansvarlig.
Karakteristikk
E - oppleves som ekstrovert og foretrekker aktivitet, handling og kontakt med andre
mennesker.
S - er praktisk orientert samt realistisk «her og nå» orientert.
T - baserer avgjørelser og valg på saklig logisk vurdering og gjennomtekning.
J - er systematisk og målrettet.

Mine hovedinteresser er å følge opp mine to yngste døtre med deres fritidsinteresse som er å
drive med hest. Samt at jeg liker å reise både innenlands og utenlands. Jeg er spesielt
interessert i Østens kulturer, religion, mat, sport etc. etc.

Språk
Norsk
Engelsk

