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Ellen Ingeborg Hætta
Ellen jobber som administrativ prosjektleder ved Senter for arktisk
petroleumsforskning (ARCEx) ved UiT Norges arktiske universitet. Hun
kom til Tromsø i 2015, fra en jobb innenfor forskningsadministrasjon ved
UiB. Hun har mastergrad i øk.adm. fra NHH, med spesialisering i strategi
og ledelse. Hun har sin bachelorgrad i Business Administration ved
Monterrey Institute of Technology/ITESM, Mexico. Ellen er en engasjert
korpsmamma, styremedlem i Samisk foreldrenettverk, og sitter i
styringsgruppen til EU-nettverket Arktisk Horisont 2020. Er inne i sitt
første år som styreleder.
Epost: ellenhaetta@gmail.com, mobil: 98801001

Louise Madelene Konst Backe
Louise var ferdigutdannet siviløkonom fra UiT Norges arktiske universitet
våren 2014 med major i strategi og markedsføring, og ledelse som minor.
Bacheloren gjorde hun klar ved University of Tasmania hvor hun hadde
asiatiske språk som fordypning. Jobber nå som organisasjon- og
kommunikasjonsansvarlig i Troms idrettskrets, og har tidligere sittet i
studentstyret for Econa ved UiT. Er inne i sitt fjerde år som styremedlem

Anna Chan
Anna er utdannet siviløkonom fra Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige med
spesialisering management. Har tidligere jobbet som project controller,
regnskapskonsulent, og treasury accountant for en rekke oljeselskap.
Jobber per i dag som økonomi rådgiver for Tromsø Museum Universitetsmuseet. Er inne på sitt første år som styremedlem.

Ingvild Blomstervik
Ingvild Blomstervik har en bachelorgrad i Internasjonal markedsføring fra
Handelshøyskolen BI og Mannheim Universität, samt en mastergrad i
Ledelse, innovasjon og marked fra UiT Norges Arktiske Universitet og
Boston University. Hun har erfaring fra ulike stillinger i reiselivet og kom
sist fra stillingen som Sales Manager ved Clarion Hotel The Edge. I dag er
hun doktorgradsstudent på Handelshøyskolen i Tromsø med tema
verdiskaping i reiselivet.

Veronica Brekk Jordan
Veronica er utdannet siviløkonom fra Bodø (2001,med øk.adm fra
Trondheim i 1999), og med spesialisering i internasjonalisering og et
semester på Monash University i Melbourne, Australia. Hun har tidligere
bodd og jobbet i Oslo i mange år, og har derfra en bakgrunn som bl.a.
Business Controller i Ringnes og seniorkonsulent innen Business
Intelligence og datavarehus i Orkla. Veronica jobber i dag med utvikling av
SAS datavarehus i Helse Nord IKT. Dette er Veronica sitt første år i styret,
hvor hun har rollen som økonomiansvarlig.

Henri Kristian Hansen
Henri er utdannet med MBA innen energi og miljø ledelse og økonomi, Eni
Corporate University - Italia.
Han jobber i et oljeoperatørselskap, tidligere som Business
planner/controller for finansavdelingen, nå som cost controller/ contract
admin. for boreavdelingen.
Han har tidligere bodd og jobbet mange år i Stavanger. Nå reises det mye
mellom landsdelene, bl.a til Hammerfest hvor det er mye virksomhet for
tiden. Henri har et styreverv i bedriften, samt vært med noen år I Econa Rogaland årsmøter og
aktiviteter.

Ole-Kristian Reinertsen
Ole-Kristian jobber som økonomisjef hos Tromsø Villmarkssenter AS. Han
har tidligere jobbet som revisor, kommunal økonomisjef og
regnskapsfører. Var ferdig utdannet Master i revisjon og regnskap ved BI
våren 2007. Har en bachelor i revisjon fra Høgskolen i Oslo. Ole-Kristian er
inne i sitt første år som vara til styret og har ingen erfaring fra styrearbeid
fra tidligere.

