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Ønsker du et profesjonelt styreverv?
Da bør du registrere deg i Innovasjon Norges
styrekandidatbase.

og få godkjent din CV. Under forutsetning av at din
styrekompetanse blir godkjent, innbetales et engangsbeløp
før din CV blir publisert i basen.

Vær tilgjengelig i Innovasjon Norges
styrekandidatbase
Innovasjon Norges styrekandidatbase inneholder CV-en til
flere tusen kvinner og menn med høy kompetanse innen
styrearbeid. Derfor er databasen et attraktivt sted for
bedrifter å lete etter dyktige styrekandidater.

Registrer deg her:

www.styrekandidater.no

Gjør det lett å finne CV-en din
Opplysningene du legger ut i styrekandidatbasen skal gi
informasjon om din erfaring og kompetanse, og det er
viktig å få fram hva du kan tilføre et bedriftsstyre.
Her er noen tips til hvordan du kan gjøre det lettere å
finne fram til CV-en din i styrekandidatbasen:
• Skriv det viktigste først
• Luk ut uvesentligheter
• Før opp alle styreverv
• Før opp all kompetanse og erfaring
Det kan være lurt å se på CV-ene som allerede ligger i
databasen og gjøre deg opp en mening om hvordan du
ønsker å presentere deg.
Hvordan registrere deg i Innovasjon Norges
styrekandidatbase
Alle som har bestått eksamen i styrekurs i regi av
Innovasjon Norge eller en høyskole, kan bli publisert i basen.
Du legger selv inn dine opplysninger i styrekandidatbasen.
Når du er ferdig med å registrere deg, kan du sende inn en
forespørsel til styrekandidater@innovasjonnorge.no
vedrørende publisering av profilen din.
Oppdateringer og endringer kan gjøres fortløpende.
Kontaktinformasjon er særlig viktig. E-postadressen er
brukernavnet ditt. For å få laget et nytt passord, må du ha
tilgang til denne e-postadressen. Dersom du skifter
e-postadresse, husk å endre brukernavnet ditt mens du
fortsatt har tilgang til den tidligere adressen din.
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Kontaktinformasjon:
Trenger du hjelp til registrering, ta kontakt på
e-post: styrekandidater@innovasjonnorge.no
eller kontakt: Innovasjon Norge, Boks 448 Sentrum,
0104 Oslo, telefon 22 00 25 00

Dersom du ikke har gjennomført Innovasjon Norges
styrekurs, kan du gå via ditt lokale Innovasjon Norge kontor

Innovasjon Norge, Akersgata 13, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo, Norge

Vi gir lokale ideer globale muligheter

