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Profil 
Lise B.Grung er utdannet sosiolog ved UiO. Hun har 20 års erfaring fra offentlige, private og fra 
internasjonalt arbeid.  De første årene av karrieren jobbet hun med post-konflikt analyse, og deltok på 
et internasjonalt forskningsprosjekt kalt «Assistance to Mine Affected Communities», om sosiale 
konsekvenser av landminer, og gjorde feltarbeid i Mosambik. Hun har også jobbet i Internasjonale 
Humanitære organisasjoner som Norges Røde Kors, Mines Advisory Group (UK) og Plan Norge. Hun har 
felterfaring fra Sri Lanka der hun kartla den humanitære situasjonen under våpenhvilen, og jobbet med 
større internasjonale prosjekter knyttet til humanitær nedrustning. Lise har erfaring fra offentlig 
forvaltning fra UDI, og IMDi (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet) og som prosjektleder ved Mølla 
Kompetansesenter i Bærum. Hun har bred erfaring fra integrering, som koordinator i mottak, 
fagrådgiver og en nasjonal kartlegging av flyktninger med funksjonsnedsettelse. Lise har erfaring fra 
kvalitative metoder og fra nasjonale spørreundersøkelser, samt analyser i konflikt og kriser. 

Utdannelse  
1997-2000  Cand.polit i sosiologi, Universiotetet i Oslo 

1993-1997 Cand.Mag i sosiologi, NTNU 

1992-1993 Grunnfag i kr.dom og ungdomsarbeid, MRDH 

Arbeidserfaring  
2019-2019 Norges KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen, prosjektmedarbeider 

2018-2019 COWI AS, personlig assistent til direktør for divisjon bygninger 

2017-2017 Stendi, personlig assistent 
Eventuelt en linje om arbeidsoppgaver   

2017-2017 European Conflict and Security (ECAS) Consulting Ltd, konsulent 

2017-2017 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, konsulent 
Opplæring og oppfølging av internasjonalt intervjuteam. 

2017-2017 Plan Internasjonal Norge, rådgiver i flyktningspørsmål 
Prosjektstilling knyttet til utredning av nye muligheter knyttet til flyktningarbeid i Norge.  

2015-2016 Hvalstad Transittmottak, koordinator/konsulent 
Koordinator for et 10 persons team med miljøterapeuter. 

2013-2015 Medfølgende ektefelle og svangerskapspermisjon 
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Lyon, Frankrike   

2012-2013 Stiftelsen Villa Walle, daglig leder 
Aktivitetssenter for personer med lettere til moderate psykiske lidelser. Ansvar for daglig 
drift med økonomi, lønnskjøring, oppfølging av styret.  

2011-2012 Mølla Kompetansesenter, seniorrådgiver (kursvirksomhet) 
Kompetansesenter for å få folk tilbake i arbeidslivet. 

2011-2012 Norges Røde Kors, seniorrådgiver 
Ansvar for oppfølging av alle mine- og våpen prosjekter.  

2008-2010 Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi), rådgiver 
Statlig oppfølging av alt integreringstilskudd, politikk og bosettingsarbeide av flyktninger.  

2006-2008 Mølla Kompetansesenter, prosjektleder 
Kompetansesenter for å få folk tilbake i arbeidslivet. 

2005-2006 Institutt for spesialpedagogikk (UiO), forskningskonsulent 
Oppfølging av forskningsprosjekter og doktorgradsstudenter, websider, forskningskurs, 
sekretær for innstillingsråd, forskningsprogrammer og internasjonale konferanser. 

2004-2005 Selvstendig konsulent, Innovasjon Norge 
Deltaker på Inkubasjonsbedriftkontor i Innovasjon Norge. 

2003-2004 Mines Advisory Group, UK-Sri Lanka, Community Liaison Advisor 
Internasjonal humanitær organisasjon. Opplæring og veiledning av lokale survey team. 

2003-2003 Kirkens Nødhjelp, konsulent 
Research og analytisk medarbeider til «Who takes the bullet» (internasjonal publikasjon). 

2002-2003 Centre for Peacebuilding and Conflict management, konsulent 
Kurs og opplæringssenter i Oslo (nå lagt ned). Ansvarlig for å legge til rette for flere kurs i 
konflikthåndtering og menneskerettigheter. 

2001-2002 Utlendingsdirektoratet, førstekonsulent i oppholds og asylavdelingen.  
Intervjuer til asylintervjuer alle områder. 

1999-2000 PRIO, redaksjonsassistent i Journal of Peace Research 

Prosjekterfaring  
Se www.vista-analyse.no/no/medarbeidere/lise-grung for offentlige rapporter. 
2011-2012 Mølla kompetansesenter 

Kursleder og veileder 
Bruk av veiledningsteknikker og karriereveiledningsverktøy som WiE. 

2006-2008 Mølla kompetansesenter 
Prosjektleder 
Utviklet og ledet et prosjekt for å få traumatiserte flyktninger tilbake til arbeidslivet. 
Daglig oppfølging, kurs og forhandle frem jobbmuligheter for flyktningene. Tett 
samarbeid med kommunale aktører, NAV, norskopplæring etc. for å sikre god 
kvalifisering og kompetansebygging. 

Annet  
2017 Prince2 prosjektledelse sertifisering, 5 stp. i prosjektledelse, LEAN. Metier Academy, Oslo   

2009-2010 Hovedtillitsvalgt i Samfunnsviterne Akademikerne, IMDi 
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Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

Fransk Flytende 

Portugisisk Flytende 

Tysk Flytende 

 


