
Mentor CV for Bjørgulf Haukelid/Vestheim Rotary 

Mobil: 950 24 995        
email: b.haukelid@gmail.com 

Født:  30/6-1947 

Stilling: Pensjonist 

Utdannelse: 
Sivilingeniør Elektro/Reguleringsteknikk:  NTH (NTNU) 1970 
Master of Science: Electrical Engineering/Cybernetics/Computer Science: Stanford Universi-
ty USA, 1973 

Yrkes- og livserfaring 
Jeg har utviklet databaserte styringssystemer for norsk industri, både på land og offshore  
Jeg har undervist i datateknologi og prosesskontroll på Ingeniørhøgskole 
Jeg har jobbet som konsulent og bedriftsetablerer. 
De siste 27 årene har jeg vært ansatt i DNVGL (Veritas) som IT-sjef, ansvarlig for lederutvik-
ling, maritim rådgivning, kursvirksomhet, etablering av nye tjenester, sertifisering av ledel-
sessystemer til sjøs og definert og ledet 8 skreddersydde kurs i vitenskap og ny teknologi for 
280 av DNVGLs teknologer på UC Berkeley i California. Jeg har vært mentor for ca. 20-25  
ledere og bygget opp en tilsvarende mentorordning for våre beste teknologer.  

Privat har jeg vært politiker, drevet en liten bondegård som måneskinns-bonde og er eier og 
driver av en stor fjelleiendom på Haukelifjell med reinsjakt, fiske, sauebeite og uendelig med 
vedlikehold.  

Jeg er gift, med kone, tre sønner og to barnebarn. Min kone er syk, noe som begrenser mu-
lighetene våre som pensjonister.  

Jeg kan mye om ledelse, både i linje og i prosjekter, mye om digitalisering, ny teknologi, 
bærekraft og klimautfordringer. Jeg er en god lytter, har greid meg bra i livet, men har gått på 
trynet mange nok ganger til å forstå at livet også kan være vanskelig.  

Hvorfor mentor? 
Jeg er pensjonert, men er fremdeles en nysgjerrig, kreativ og optimistisk systematiker.  Jeg 
finner fortsatt glede i å lære og skape noe nytt og vil bruke min lange erfaring som leder, en-
treprenør, forvalter og lærer til å ta vare på og utvikle menneskene og verden rundt meg . 

Praktiske utfordringer 
Ingen spesielle. Er stort sett tilgjengelig i Oslo, og alltid på telefon/email.  
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