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Front-End Development- 2020 til 2022 
Noroff School of Technology & Digital Media, Nettstudier 
 
Front-end Development is the technology education where visual design 
meets coding, web design and UX design. It's the practice of converting data 
to a graphical interface, through the use of HTML, CSS, and JavaScript, so that 
users can view and interact with that data. 
 
 
Digital Marketing- 2019 til 2020. 
Noroff School of Technology & Digital Media, Nettstudier 
 
This education focuses on strategic and targeted online marketing and social 
media. Knowledge of digital marketing is needed to create or exploit 
competitive advantage in a business, or create results with digital advertising, 
search engine optimization, privacy, and analytics. 

Erfaring

Daglig leder- 2016 til nå 
Bruarøy Budservice AS, Os 
 
Nyetablering og drift av budbilselskap. Ansvar 
for kundekontakt og oppfølging, samt 
fakturering. Opprette og drifte nettside og 
sosiale kanaler. 
 
Daglig leder- 2018 til 2019. 
LeierUt.no, Os/Bergen 
 
Utleie av utstyr til arrangementer. Boblefotball, 
sumo-drakter, partytelt, bord og stoler. 
Utvikling og drift av nettside. 
 
Ordensvakt- 2017 til 2018 
Catten Nightclub, Os 
 
Ordensvakt for nattklubbene Catten Nightclub 
og Empire Nightclub. Nattklubber i Os. 
 
Manuell operatør- 2014 til 2014. 
AskAdam AS, Bergen 
 
Tekstproduksjon for kundehenvendelser til 
SMS-tjenesten AskAdam AS.

Praksis/Deltidsjobb- 2009 til 2012 
Midtsiden.no, Os 
 
Arbeidspraksis via skole, og senere deltidsjobb. 
Her jobbet jeg med annonsesalg, tekstproduksjon, 
foto og andre oppgaver for nettavisen 
Midtsiden.no. 
 

Salg- og markedsansvarlig- 2010 til 2011 
Tane UB, Os 
 
Etablering og drift av ungdomsbedrift. Salg av 
mobildeksler samt markedsføring av disse i sosiale 
medier. 
 
YouTube Ansvarlig - 2010 til 2010 
Kime Kommunikasjon AS, Bergen 
 
På oppdrag for Kime Kommunikasjon AS, hadde 
jeg hovedansvaret for registrering og oppsett av 
Youtube-kanalen til fiskeri og havbruksnæringens 
landsforening. 

Kontakt

Adresse: Røtingavegen 326, 5216 Lepsøy

Mobil: 97 12 13 08

E-post: benjamin.bruaroy@gmail.com

Nettside: www.benbru.no

Født: 25.12.1993

Språk: Norsk/Engelsk

5 års erfaring som eier og daglig leder i aksjeselskap.

 Erfaring fra oppstart og drift av to selskap.

 God teknisk og digital forståelse.

 Utdannet Digital Markedsfører.

 Front-End Development student.

 Er kurset i avansert Google Analytics og SEO.

 Samboer med Miriam og pappa til 1,5 år gamle Lykke Isabell.


