
Øivind Breen
Initiativrik, strategisk leder og spesialist på kommunikasjon 
og merkevarebygging/omdømme

Profil
Erfaren leder, kreativ leder, strategisk leder, tekstforfatter og fasilitator. 
Nysgjerrig, innovativ og utviklingsorientert med meget gode 
kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. 
Kreativ og strategisk tung prosessleder og rådgiver, men samtidig en 
engasjert tekstforfatter, blogger og content-utvikler. 
Lidenskapelig opptatt av kommunikasjon (internt og eksternt), 
merkevareutvikling/omdømme, kundereise/tjenestedesign, bygging 
av identiteter og kultur. 

Arbeidshistorikk
Partner hos BBH Reiseliv (Breen Bricaud Holst-Hansen), Oslo
desember 2020 — Dags dato

BBH er for industrielle utviklere og finansielle aktører med interesse 
i norsk reiseliv. Rådgivere for reiselivsutvikling og markedsføring.
Ambisjonen er å være det beste, mest helhetlige og praktiske rådgiver- 
og gjennomføringsmiljø for å bidra til utvikling, lønnsomhet og 
internasjonal posisjonering i og for norsk reiseliv.

CMO (interim) and management group hos Arctic Travel Company, 
Oslo
september 2019 — november 2020

Ansatt i Breen.as. 100% engasjert i Arctic Travel Company på 6 
måneders kontrakter. 

Oppgaver: 

- Brand/identitet - Digital strategi og valg samarbeidspartner - MVP1 
utvikling - MVP2 utvikling (Ansvarlig frontend, brukeropplevelse, 
content og design) - Posisjonering ATC og reisemålene - SOME - 
Destinasjonsutvikling Camp Tamok, Å Rorbuer, Romsdalen - PR strategi 
og mediastrategi - All gjennomføring på www, inkl publisering i CMS - 
Markedsstrategi i samarbeid med CMO - Utvikling i samarbeid med CEO

Arctic Travel Company reduserte betydelig sin aktivitet gjennom 
sensommer/høst 2020 og reorganiserte til en minimumsbemanning 
etter nov 2020. 

Strategisk rådgiver og facilitator av strategisk narrativ hos Breen 
as, Oslo
2006 — Dags dato

Hovedfokus er kommunikasjon for å definere og kommunisere 
strategisk tydelighet. Purpose-drevet ledelse er min lidenskap. 
Utviklet konseptet StrategiSprint. Jobber med ledergrupper for å 
definere fundament som skal bli til levende merkevarer og energiske 
organisasjoner med høy innovasjonstakt.

Detaljer
4790051522
oivind@breen.as

Link
Breen AS
BBH
Talerlisten
Linkedin

Ferdigheter
Communication

Strategy

Analytical Thinking Skills

Creativity

Creative Problem Solving

Ability to Work Under 
Pressure

Leadership Skills

Teamwork

Språk
Norwegian

English

mailto:oivind@breen.as
https://www.breen.as
https://www.bbhreiseliv.no
https://talerlisten.no/profil/oivind-breen/
https://www.linkedin.com/in/oivind-breen-191138/


Leverer også tjenestedesign/definerte brukeropplevelser samt 
praktisk kommunikasjon i form av innhold til 
f.eks internkommunikasjon, blogg, nyhetsbrev, SOME og 
merkevarebygging.

Breen.as ble etablert 2006 som byENERGY AS og bruken av 
kommunikasjon som ledelsesverktøy - basert på et studie om 
Organisatorisk Energi ved Universitetet i St Gallen/London Business 
School. Breen.as samarbeidet en periode med EnergyFactory i Sveits.

Associated Partner hos Copenhagen Institute for Future Studies, 
Oslo
januar 2018 — januar 2020

Planen var å åpne CIFS i Oslo. Grunnet endringer i ledelse i København 
samt CFIS fokus på det danske marked førte til stans i planene, men 
jeg var del av ulike Future Clubs og Future Workshops i Oslo og 
København. 

Adm dir hos DARK Architects, Oslo
februar 2016 — november 2017

Endringsledelse. Et kontor med interne spenninger og en sterk posisjon 
i et fallende marked. Endret i personell. Endret partnergruppe. Endret 
strategisk posisjon. Endret bruken av markedspåvirkning. Etablerte 
3 allianser med ulik markedseffekt: Oslo Arkitektur Triennale, Oslo 
Metropolitan Area og Senter for Eiendomsfag. Etablerte frokostmøter, 
BarTalks og gjorde kontoret aktivt på MIPIM i Cannes.  Etter endret 
posisjon begynte kontoret å vinne nye avtaler og flere er vunnet som 
konsekvens av arbeidet etter at jeg sluttet.  Avsluttet grunnet uenighet 
med styret om ambisjoner videre og hvordan komme dit.

Adm dir hos Hille Melbye Architects, Oslo
januar 2014 — januar 2016

Btydelig omstilling av et arkitektkontor med lang historie. Opererte 
som CEO/markedssjef og etablerte nye, kreative prosesser. Endret i 
bemanning. Endret posisjon i markedet. Lønnsomhet økte betydelig 
- fra ca 1% årlig av inntekt til 23%. Sa opp min stilling da jeg mente 
kontoret i den situasjonen trengte en mindre konfliktfylt ledelse for å 
oppnå konsolidering.

Strategic Director/Owner hos Electricbrandy, Oslo
januar 2011 — desember 2013

En start up basert på bruk av ny teknologi, et nettverksbyrå med 
70 kreatører fra 9 engelskspråklige  land. Ambisjonen var: Agency. 
Academy. Gallery. USP/kundeløftet var å levere flere og sterkere ideer 
fra en hel verden til en lavere pris enn å jobbe på tradisjonelt vis. 
Utviklet flere digitale kampanjer og innledet samarbeid med skolen 
Hyper Island i Stockholm.

Adm dir/Executive Creative Director hos Grey Oslo, Oslo
desember 2008 — januar 2011

Endringsledelse. Kommunikasjonsutvikling. En redningsaksjon for et 
etablert byrå som var i ferd med å gå i oppløsning. Gjennomførte 
en større og smertefull omstilling. Skapte gode resultater gjennom 



nye kunder og nye allianser. Skapte samarbeid i Grey Skandinavia og 
med søsterbyrå Uncle. Sa opp min stilling fordi det var grunnleggende 
uenighet rundt de krav og forventninger som ble stilt fra ledelsen i 
London og New York.

Owner/Internal Communication hos By Energy, Oslo
januar 2006 — desember 2008

Intern kommunikasjon som verktøy i ledelse, for å formidle strategi, 
skape energi og produktivitet. Utviklet prosesser, verktøy og løsninger. 
Samarbeid med Energy Factory (St Gallen, Sveits) basert på et større 
forskningsprosjekt rundt Organizational Energy ved Universitetet i St 
Gallen og London Business School.

Executive Creative Director hos BBDO Norway, Oslo
januar 2000 — desember 2005

Endringsledelse og posisjonering etter en sammenslåing med Myres 
Lintas. Toppledelse delt mellom Adm dir og meg, likeverdige som 
partnere i BBDO Norge. Ansvarlig for det kreative produktet og 
utviklingen av byråets totale faglige produkt levert av en stab på rundt 
35 mennesker. Utviklet Proximity inn i den digitale tid, bl.a gjennom 
kjøp og reorganisering. Sterke kreative resultater etter endringene med 
flere nasjonale og internasjonale kreative awards, Effie award - men 
aller viktigst; betydelige nye kunder vunnet. Gjennom 2005 ledet jeg en 
overgang til en ny ledergruppe og ledelse.

Adm dir/Executive Creative Director hos BBDO Oslo, Oslo
november 1995 — desember 1999

Endringsledelse i en tid der hele bransjen endret seg dramatisk. 
Etablerte Media Direction (senere OMD), BBDO Direct (senere 
Proximity) og introduserte Strategic Planning i Norge. Endret byrået 
gjennom flere runder. Gjennomførte MA forhandlinger. Internasjonalt 
samarbeid i Skandinavia, med London og worldwide. Var selv en del 
av fakultetsledelsen for Brand Strategy på BBDO University/Barcelona. 
Flere premier som kreativ leder og tekstforfatter i nasjonale og 
internasjonale kreative konkurranser.

Creative Director/Tekstforfatter hos BBDO Oslo, Oslo
juli 1990 — oktober 1995

Leder og kreativ. Del av ledergruppa med ansvar for byråets kreative 
kvalitet og utvikling, faglig utvikling og relasjoner til BBDO Europe og 
BBDO Worldwide vedr fagområder rundt det kreative produkt.

Tekstforfatter hos Jenssen&Borkenhagen Agency, Oslo
november 1987 — juni 1990

Teksforfatter i team med Konsulent og Art Director. Ansvarlig for 
kommunikasjons-strategi og kreativ gjennomføring for ulike kunder.

Produktsjef hos Ving, Oslo
mai 1986 — oktober 1987

Ansvarlig for produktuvikling, markedsføring og kommunikasjon for 
hele Ving (Vingreisers) sin portefølje



Skipsoffiser hos Royal Norwegian Navy, Bergen
juni 1980 — juni 1981

Utdannelse OMA3 ved Sjøkrigsskolen i Bergen og senere erfaring som 
Skipsoffiser på to fartøy i Kongelig Norsk Marine

Utdanning
Fenrik, Sjøkrigsskolen, Bergen
juni 1979 — juni 1980

Grunnfag Sosialøkonomi, University of Oslo, Oslo
juli 1981 — juni 1982

Siviløkonom, Norwegian School of Management BI, Oslo
august 1982 — juni 1986

Spesialisering Markedsføring, Kommunikasjon, Service Management

Kurs
Senior Management Program, INSEAD
oktober 1999 — oktober 1999

Maestro Trusted Advisor, WPP
oktober 2009 — oktober 2009

Masterclasses Digital Communication, Hyper Island
oktober 2010 — oktober 2010

Masterclasses Process development and Facilitation, Hyper Island
november 2018 — november 2018

Referanser
Konsernsjef Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning AS
+4791547885

Direktør Ingrid Bjørdal fra Norsk Gjenvinning AS
+47971 96907

Adm dir Øystein Ringen Kristoffersen fra Senter for Eiendomsfag
+4790189777

Eier Jan Villard fra Reklamebyrået Minnesota
+4790030250

Eier Inger A Myklebust fra AIM Innovasjon
+4793428508 

Utenomfaglige aktiviteter
mai 2021 — mai 2021


