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Navn Ouyang, Ping
Adresse  Fridtjof Nansens vei 15B, 1472 FJELLHAMAR
Mobiltelefon 95 75 28 51
Privat e-post mingliouyang@gmail.com   
Hjemmesider http://pingouyang.wordpress.com
Stilling Arbeidssøkende. 

Personalia

Født 25. februar 1975 (Kina)
Sivilstand   Gift med Knut Edvard Helland
Statsborger Kinesisk. Ankom Norge 1.august 2012.
Førerkort  Kinesisk førerkort. Skal kjøre opp på nytt i Norge
Fritidsinteresser Orientering, mosjon, ski, yoga, pilates (har lært orientering og ski etter at jeg

kom til Norge august 2012)
Språk Kinesisk (både Mandarin og Kantonesisk), dagligdags engelsk, går på 

norskkurs. 

Utdannelse

Oktober 1992 til oktober 1994:

Skole  Teknisk skole i PingXiang City, Jiangxi-provinsen, Kina
Studieretning Mekanikk, mekanisk tegnekurs, tredimensjonal grafikk
Eksamensår    1994

August 2012 – februar 2014:

Norskkurs ved Læringssenteret i Ringerike (Hønefoss). 3 timer hver dag. Noe mindre i januar – 
februar 2014.

Diverse kurs:

 Ca 1995: 5-stroke input method / Wubihua method. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wubihua_method). Enkel metode for å skrive kinesisk på 
datamaskin eller mobiltelefon. Men jeg bruker i dag i hovedsak Pinyin når jeg skriver kinesisk
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin).

 Ca 1995: Regnskap.

Sertifikater:

 2006/2007, fingertrykk massasje bekkenkorreksjon
 5. august 2007, Pilates trening / instruksjon 
 1. september 2009, Yoga trening / instruksjon 
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Praksis

Februar 1995 til august 1998  :

Arbeidssted Xinwei ri hua yong ping you xian gongsi (新威日化用品有限公司), 
Guangzhou, Kina (ca 30 ansatte)

Bedriftens oppgaver Produksjon og salg av vaskemidler (for gulv, oppvask, hår, kropp mv).
Mine oppgaver Regnskapsmedarbeider, lagerstyring.

September 1998     september 1999:

Arbeidssted Qi fu jiudian dujia julebu jianshen zhong xin (祈福酒店俱乐部健身中心), 
Panyu District, Guangzhou, Kina

Bedriftens oppgaver Helsestudio (5 etasjer med aktiviteter)
Mine oppgaver Kundeservice, medlemsskap, ekspedisjon, administrativt arbeid (telefon, 

kopier mv)

Oktober 1999 til juli 2005:

Arbeidssted Jeg startet egen virksomhet sammen med en venn. Vi la ned virksomheten i 
2005. Vi hadde på det meste 3 butikker (2 for detaljhandel og 1 for salg til 
andre klesforretninger). Butikkene var:

 Guangzhou (i bygningen Guang Zhou jing du xun xian fu shi pi fa 
shang chen / 广州精都休闲服饰批发商城)

 Panyu City, Guangzhou
 Clifford (bostedsområde), Guangzhou

Bedriftens oppgaver Butikk for salg av klær nær togstasjonen i Guangzhou. Salg til 
privatpersoner og andre klesbutikker. De kom fra andre klesforretninger 
(kinesiske og utenlandske) for å kjøpe klær. Lokalisering bidro til at det ikke
var nødvendig med markedsføring.

Mine oppgaver Solgte klær.

Oktober 2005 til juli 2012:

Arbeidssted Selvstendig næringsdrivende. Instruktør for Pilates and Yoga / Yoga ball 
Mine oppgaver Instruktør (Panyu and Guangzhou) for Yoga siden 2005 og Pilates siden 

2007. De første årene med 18 klasser i uka med i hovedsak Yoga. De siste 
årene i hovedsak Pilates og antall klasser lå på rundt 10 klasser i uka. 
Bakgrunnen for nedgangen var at helsesentrene hvor jeg hadde oppdrag ble 
stengt. 
Jeg gjorde dette som deltidsjobb og har hatt oppdrag for 4-9 forskjellige 
helsesentre. 

Juni 2013 til mars 2014:

Arbeidssted Eikli barnehage, Hønefoss
Mine oppgaver Jobbet frivillig / gratis på Eikli barnehage for å få praksis og praktisk 

erfaring med norsk. Variert fra 1-2 ganger pr uke til hver dag, opptil 50% pr 
dag. 



Referanser

Jeg har ikke bragt med meg referanser fra Kina da det ikke er vanlig å lage disse der. Jeg kan 
imidlertid spørre på helsesentre hvor jeg har hatt oppdrag om de kan være referanse. Jeg har referanser
i Kina som kan snakke engelsk dersom det er behov for å snakke med dem.

Litt mer om meg

Jeg er glad i barn og kommuniserer lett med barn. Videre liker jeg håndverk, kunst og kalligrafi. Jeg 
har mye energi og liker å holde meg aktiv. Jeg tar initiativ, er læringsvillig, jobber selvstendig, har en 
positiv livsinnstilling og kommuniserer godt med andre personer. Andre opplever meg som ærlig, 
sosial og hyggelig.


