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Personlig interesser
Jeg er veldig glad i å fortelle den 
riktige historien til riktig tid for riktig 
publikum. Jeg elsker å reise til nye 
plasser - gjerne langt unna andre 
turister. 
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ContactContact

Frank OveFrank Ove HansenHansen
Journalist og tekstforfatter med teft for de gode historiene

Jeg har bred erfaring innen journalistikk og markedsføring, og er en kløpper på 
webpublisering, nyhetsbrev og innholdsmarkedsføring. Jeg skriver effektivt, salgbart 
og bruker en "no nonsense" tilnærming på alle oppgaver. Uavhengig om jeg arbeider 
alene hjemme eller i en stor gruppe, er jeg initiativrik, engasjert og motivert. 
Jeg kan tiltre en ny stilling umiddelbart. 

ProfilProfil

Vålerenga Fotball Elite/ASVålerenga Fotball Elite/AS
Arrangementkonsulent / fung. mediesjef | 04/2016 - 12/2019
Ansvarlig for innhold, utsendelse og rapportering av nyhetsbrev, samt innhold på 
sosiale medier. Fungerende mediesjef fra juni i 2019 med ansvar for alt innhold 
på klubbens nettside. 

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arrangementer for Vålerenga 
Fotball Elite i forbindelse med kamper i Eliteserien og 2. divisjon. 

TV 2 ASTV 2 AS
Innholdsansvarlig Sport & Spill | 01/2013 - 04/2016
Ansvarlig for alt innhold på TV 2s nettportal Sport & Spill. Der skrev jeg 
redaksjonelle saker / content marketing for både portalen, TV2.no, samt 
nyhetsbrev og sosiale medier. 

Amedia ASAmedia AS
Prosjektleder | 06/2012 - 10/2012
Engasjement som prosjektleder for magasinet Spillsenteret på samtlige nettsider 
under Amedia-paraplyen. Ansvarlig for design, utvikling og redaksjonelt innhold til 
nettmagasin og nyhetsbrev. Spillsenteret er nå aktivt hos alle Amedias nettsider.

Centrebet Pty LtdCentrebet Pty Ltd
Country Manager Norway | 04/2004 - 11/2011
Centrebet var en av de eldste og største pengespilloperatørene i Norge da de ble 
solgt til en konkurrent i 2011. Jeg var ansvarlig for selskapets norske avdeling og 
alle dens markedsaktiviteter i Norge

Jeg ledet den norske staben som omsatte for 500 millioner kroner, og jeg nådde 
selskapets målsetning hvert år på budsjett. Jeg var ansvarlig for innhold på vår 
norske nettside, og lanserte selskapet på sosiale medier. Content marketing og 
PR var også under mine ansvarsoppgaver.  

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) - Nå: AmediaAvisenes Nyhetsbyrå (ANB) - Nå: Amedia
Web-redigerer og journalist | 04/2002 - 04/2004
ANB var nyhetsbyrået til A-pressen før fusjonen med NTB. 

I første halvdel var jeg web-redigerer hvor jeg tilrettela og publiserte saker på nett.
Deretter var jeg sportsjournalist både på desk og ute i felten. 

Centrebet Pty Ltd AustraliaCentrebet Pty Ltd Australia
Call Center Representative | 05/2001 - 04/2002
Tok i mot henvendelser fra kunder fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland fra 
selskapets hovedkvarter i Alice Springs i Australia. 

ArbeidserfaringArbeidserfaring



The day you stop 
learning is the day 
you start dying.

Michael Scott
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KontaktKontakt

Nettsport MediaNettsport Media  
Journalist og utvikler | 01/2000 - 05/2001
Norges første nettavis dedikert sport hvor jeg bygde nettsiden med design og 
publiseringsverktøy. Jobbet deretter som sportsjournalist fram til A-pressen 
(Amedia) kjøpte selskapet i 2001.

Morten Nydal
Tidl. Daglig leder
Vålerenga Fotball Elite/AS
morten.nydal@vif.no

Hallgeir Westrum
Kommunikasjonssjef 
Amedia
hallgeir.westrum@amedia.no

Rune Rafteseth
Tidl. Prosjektleder Sport & Spill
TV 2
andrune@gmail.com

ReferanserReferanser

EDB-prosjektEDB-prosjekt  
Næringsakademiet, Oslo | 09/1998 - 06/1999
Design og programmering.

BedriftsøkonomistudietBedriftsøkonomistudiet
BI, Skedsmo | 08/1997 - 06/1998
Ettårig utdannelse.

Handel og kontor, ITHandel og kontor, IT
Skedsmo videregående skole, Lørenskog | 08/1994 - 06/1994
Videregående skole med fokus på IT

Handel og kontor, markedsføringHandel og kontor, markedsføring
Lørenskog videregående skole, Lørenskog | 08/1992 - 06/1994
Videregående skole med fokus på markedsføring

UtdanningUtdanning

VÅLERENGA FOTBALL KVINNER
Kamparrangement A-lag | 2020 - d.d.
Bistår arrangementansvarlig med på alle hjemmekamper i Toppserien, NM og 
Champions League.

BLOGGER
Aperopet.no | 2016 - d.d.
Med-grunnleger og skribent for Vålerenga-bloggen Aperopet.no.

Frivillig arbeidFrivillig arbeid  


