CV for
Rudi Arnesen
Mine arbeidsoppgaver og engasjement for ulike bedrifter har gitt meg en betydelig
kompetanse innen HMSK. Jeg har ledet bedrifter gjennom prosessen som fører frem til
sertifisering innen standarder som ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – API Q1 og
Achilles JQS.
Jeg har jobbet med samsvar med lovkrav og reguleringer internasjonalt (Europa, ASIA og
USA) og har således en stor forståelse for de utfordringer som ligger i å drive en flerkulturell
bedrift.
Mine spesialiteter: kulturelle endringsprosesser, BBSP (Behavioural Based Safety Program),
HMSK systemimplementering og utvikling, trendanalyse, ulykkes granskning med tyngde på
årsaksanalyse. Kvalitetsrevisjon (lead auditor) samt prosjektledelse mot ISO sertifisering.

Arbeidserfaring
Mai 2016 til NÅ

HMSK systemutvikler (konsulent)
RA-Consulting, Stavanger
 Salg, etablering, tilpasning og vedlikehold av HMS&K styringssystemer.
 HMS&K roller i bedrift. (innleid som f.eks. kvalitetsleder)
 Bedriftsrådgivning innen HMS&K.
 Risikokartlegging prosess (kvalitet) og HMS risiko.
 HAZOP/HAZID fasilitering.
 Intern revisjoner og leverandørrevisjoner.
 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & OHSAS 18001 (gapanalyse,
handlingsplaner, assistanse frem mot sertifisering)
 API Monogram program – API Q1- API Q2 – API 7-1 & 7-2 mfl.
(gapanalyse, handlingsplaner, assistanse frem mot sertifisering)
 Samsvarsvurderinger mot NORSOK S002 - S005 & S006.
 Foredragsvirksomhet innen HMS&K.
 Avvikshåndtering, granskning, analyse, systematikk, opplæring.
 Samsvarsvurderinger mot gjeldende lover on/offshore (aml. og petil)
 Kurs og opplæring i bedrift.
 Prosjektledelse.

Jan 2014 til mai 2016 HMSK systemutvikler (konsulent)
System og Sikkerhet AS, Sandnes
 HMSK konsulent tjenester for bedrifter innen næring som olje & gas, bygg &
anlegg, industri, logistikk, elektro, seismikk mfl.
 Etablering og oppbygging av HMSK styringssystemer (Input process,
Landax, QPB, Intelflex, mfl.)
 Prosjektledelse for flere bedrifter som er relatert til lovkrav (etablering av
systemer og aktiviteter)
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Mai-09 til Jan-2014

Prosjektledelse for sertifisering av firma mot standarder (lede firma gjennom
prosesser og endringer mot sertifisering ISO 9001&14001, OHSAS 18001,
API Q1 samt Achilles.
Overgang til 2015 versjoner av ISO sertifiseringer
Engasjert som foredragsholder ved konferanser.
Bedriftsrådgivning ved etablering av omsorgssenter (asylmottak)
Lede HAZOP/HAZID for kunder i oljeindustrien.
Gjennomføring av intern og leverandør revisjoner.
Samsvarsvurdering.
Fasilitere Ledelsens gjennomgang
Planlegge, gjennomføre og lede frokostmøter.
Etablering og implementering av prosedyrer og styrende dokumenter.
Skrive artikler til bruk i sosiale medier:
o Kvalitetssystem – En nødvendighet?
o Oppfølging og valg av leverandør
o KPI – Hva og hvordan?
o Risikoanalyse – Unødvendig arbeid!

HSE Manager (HSE Specialist),
Cameron Norge AS, Mekjarvik.
 Overordnet ansvar for aktiviteter relatert til HMS for Cameron Norge as
«Aftermarket plants» i Norge.
 Cameron Norge as offisielle talsmann mot myndigheter og kunder for
saker relatert til HMS og sikkerhet (HSSE)
 Personalansvar for HMS avdelingens ansatte
 Del av ledergruppen i Cameron Norge AS
 Gjennomgang og evaluering av nye kontrakter for Cameron Norge AS
 Ledelse av HAZOP, HAZID, risikoanalyse, SJA. etc.
 Etablering av alle HMS opplæringsprogrammer for nyansatte samt for retraining av alle ansatte., kompetanse oversikt
 Etablering og ledelse av BBSP prosjekt.
 Bedriftens representant i AMU.
 Oppfølging og oppdatering av alle risikoanalyser for drift og prosjekt
(HMS)
 Ansvarlig for samsvar med ISO 14001 og OHSAS 18001 (oppfølging mot
Achilles JQS.
 Gjennomføring av internrevisjoner samt leverandørrevisjoner(Lead) for
HMS del av revisjoner.
 Samsvarsvurdering/kartlegging.
 Medlem av Cameron Corp. International HSE-MS audit team (22
godkjente revisorer globalt)
 Gjennomføring av HSSE-MS revisjoner for Corp. i Europa samt Asia.
(gjennomført 14 internasjonale revisjoner)
 Industrivernleder for bedriftens industrivern
 Etablering og implementering av prosedyrer og styrende dokumenter

2

Jan-09 til Mai -09

Prosjektleder, kundebehandler
Gefro Oilfield services as, Tananger.
 Prosjektledelse for bestillinger av maskineringstjenester

Jan-06 til Jan-09

Opplæringsleder, (Inkluderte assistanse for produsksonsplanlegging)
Gefro Oilfield services ASA, Tananger.
 Ansvar for bedriftens lærlinger
 Mentor funksjon for bedriftens lærlinger og ny ansatte.
 Ressursplanlegging assistanse for den daglige produksjon (ressurs)
 Gjennomføring av internrevisjoner kvalitet (ISO 9001)
 Avviksbehandling

Sept-05 til Jan-06

CNC-operator
Gefro Oilfield Services ASA, Tananger.
 Programmering av 7-akset maskineringssenter. (Mazak)
 Planlegging
 prosesskontroll
 Vedlikehold maskin og utstyr
 Kalibrering av måleinstrumenter
 Maskinering

Sept-03 til Sept-05

CNC-operator / Avviksbehandling, CNC program administrasjon
Norse Oilfield Services AS, Tananger.
 Maskin-operatør tung maskinering <10 tonn (“Youji” vertikal dreiebenk
med C-akse og M-drive)
 Kundekontakt.
 Avviksbehandling interne og kundeoppdagede avvik (for hele bedriften)
 Identifisering og implementering av tiltak i forbindelse med kundeklager

Mai-02 til Sept-03

Opplæringsleder,
Gefro Oilfield Services as, Tananger.
(Utvidelse av stillingen HMS/QA inspektør i samme bedrift)
 Ansvar for bedriftens lærlinger.
 Ansvar for å lede lærlinger til fagbrev
 Godkjent som faglig leder Juli 2002 av Rogaland Fylkeskommune som
leder for opplæring i bedrift innen faget maskinarbeider.
 Planlegging av opplæring
 Gjennomføring av HMS/kvalitets opplæring for alle ansatte.
 Gjennomføring av kurs for alle bedriftens ansatte innen måleteknikk.
 Etablering og implementering av prosedyrer og styrende dokumenter

Jan-00 til Mai-02

HMS/QA inspektør,
Gefro Oilfield services as, Tananger.
 Ansvar for vedlikehold og kalibrering av bedriftens måleutstyr
 Gjennomføring av prosesskontroll
 Gjennomføring av sluttkontroll og stikkprøver
 Saksbehandling alle interne og eksterne avvik registrert.
 Internrevisjoner og leverandør revisjoner (lead)
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April-96 til Jan-00

CNC-Operator
Gefro Oilfield Services as, Tananger.
 Oppsett, vedlikehold, og maskinering manuelle maskiner og
fresemaskiner.
 Oppsett, betjening og vedlikehold av CNC og NC styrte dreiebenker og
fresemaskiner.

Mars-92 til April-96

Operatør (mekaniker)
Scana Armatur - Dusavik.
 Installasjon funksjonstesting og trykktesting av alle typer ventiler.
 Hydrostatisk og gas testing av utstyr
 Utstasjonert som representant på vegne av Scana Armatur på Sleipner
under bygging av plattform (1,5 år)

Nov-87 til Mars-92

CNC-maskin operator, Kvalitetsutvikling
Wold Dreieverksted. (Senere omgjort til Wold Maskinering. Sola)
 Betjening og vedlikehold av Ocuma og SMT CNC-dreiebenk

Okt-86 til okt-87

Gjennomført førstegangstjeneste (Nord-Norge)

Okt-83 til okt-86

Service operatør,
Hillevåg servicesenter. Stavanger.
 Bilreparasjon og vedlikehold (Motor, bremser, eksos etc.

Styreverv og andre verv
2011 til 2013

Styremedlem i hovedstyret for “HMS Faglig forum”
Nominert og innvalgt som kasserer for hovedstyret.
HMS-faglig forum er et tverrfaglig nettverk for verne- og helsepersonale og andre
som har sin hovedbeskjeftigelse innen helse, miljø og sikkerhet, HMS.

Juli 2002

Godkjent av Rogaland Fylkeskommune som faglig ansvarlig leder for fag-opplæring
innen mekaniske fag i bedrift.

1988 til 2015

Styremedlem NMSBF (Norsk modell speed båt forbund)

1985 til 2012

Styremedlem (formann) Sandnes RC Båtklubb

Sertifiseringer:


Quality lead auditor Sertifikatnummer: IPC IPC-NO-QLA 052



Akkreditert revisjonsleder kvalitet sertifikatnummer: QLA-1029



EOQ Quality Lead Auditor certificate sertifikatnummer:56350



TapRoot course (Incident investigation training, licenced investigator)
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Kurs og etterutdannelse.
Cameron Corp. opplæring
 Ergonomic champion training (Train the trainer)
 Six Sigma champion training.
 Incident investigation team leader (Train the trainer)
 BBSP Champion training (Train the trainer)
 HSSE EACR Management system auditor
 HSSE APME Management system auditor
 HSSE Management audit team lead (EACR & APME)
 Excellent Management training (Manager Development training program)
 Senn delaney Leadership essential (40 timer Manager training)

Ekstern kurs/opplæring
Des - 2015 Overgang fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015
Nov - 2014 Quality lead auditor certificate (Autorisert IPC & EOQ Lead Auditor)
Sep - 2011 TapRoot kurs (Sertifisert ulykkes granskning)
Jan. -2010 Revisjon (Audit) kurs NS-EN ISO 19011 (Teknologisk institutt)
Nov -2009

Industrivernlederskolen (lisensiert industrivernleder klasse 4)

Aug- 2009

Industrivern innsats kurs

Jun - 2002

Kommunikasjon og relasjonsbygging kurs

Mai- 2002 40 timers grunnleggende HMS kurs
Jan - 2002 Gjennomført Fagbrev innen faget Maskinarbeider iht. paragraf §20 (privatist)
Sep - 2001 Teori eksamen for maskinarbeiderfaget bestått med karakter 5 (6 er høyeste score
Sep -2001 Presentasjonsteknikk kurs
Sep -1998 Bit programmering Kongsberg automasjon
May -1996 Truck fører bevis (opp til 9,9 tonn)
Feb - 1994 Travers krane sertifikat, klasse G4.
Apr - 1992 Maskineringsteknikker (Seco seminar/kurs)
Juni - 1987 Hydraulikk kurs. Forsvarets voksenopplæring
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Utdannelse


9-årig grunnskole



1-år maskin og mekanikerlinje Godalen videregående skole



Gjennomgått fagopplæring iht. §20 avlagt teoretisk eksamen med karakter «Bestått meget
godt» Bestått fagbrev med karakter 5 (6 høyeste karakter)



Bestått fagbrev som «Maskinarbeider» med karakter «Bestått meget godt»
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