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Vipps-topp Berit Svendsen: Satser på
whisky fra Vestlandet
Sjef for Vipps’ internasjonale satsing, Berit Svendsen, har satset
sparepengene sine på whisky og gin-produksjon på Vestlandet. I sommer
skal hun til Hvaler, men sjekker jobbmailen daglig.

Berit Svendsen ble sjef for Vipps’ internasjonale satsning høsten 2018, etter en lang karriere i Telenor. I sommer skal hun lese økonominyheter og svens… vis mer
Frode Hansen
Av Ina Vedde-Fjærestad
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Hva er ferieplanene i år?
– Ferieplanene i år er mitt sommerparadis på Hvaler hvor vi har hatt hytte i snart tyve
år. Jeg har tilbrakt alle mine sommerferier på Hvaler fra jeg var lita jente.
Hva leser du i sommer?
– I sommer leser jeg E24, DN, Economist og boka til Fredrik Backman, «Vi mot dere».
Har akkurat avsluttet Maja Lundes bok, «Blå», som jeg synes var en skjellsettende
bok.
Hva er din ferieperle i Norge?
– Min ferieperle er selvsagt Hvalerøyene, men jeg er også begeistret for Nord-Norge.
Var så heldig å få besøke Narvik i vinter. Ellers er Lofoten en favoritt.
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XXL-sjef Pål Wibe: Debuterer på surfebrett i sommer

Hva er din mest minneverdige hjemmekontor-opplevelse?
– Hjemmekontor opplevelse – det å ha muligheten til å ha hjemmekontor på hytta,
der mannen min i løpet av kort tid lagde fire flotte kontorarbeidsplasser til oss og
ungdommene. Hjemmekontor fikk en helt ny dimensjon med fantastisk sjøutsikt og
sjølukt.
Hva er det beste som har kommet ut av corona-krisen i ditt hverdagsliv?
– Å kunne tilbringe så mye tid med ungdommene, med hyggelige og velsmakende
lunsjer, til tider ute i friluft, og samtidig føle at man fikk gjort veldig mye jobb i løpet
av en arbeidsdag fra stuekontoret.
Hvor ofte sjekker du jobbmail i ferien?
– I ferien sjekker jeg jobbmail daglig.
Tror du Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valget i 2021?
– Skal man tro meningsmålingene kan det bli et statsministerskifte etter valget i 2021.
Hvilken norsk toppleder imponerer deg mest?
– Helsedirektør Bjørn Guldvog har uttalt at han tok beslutningen om å stenge ned
Norge. Det imponerte meg. Det krever handlekraft og mot å ta en sånn beslutning.
Hvis du var ferdig på videregående skole nå, hva ville du gjort?
– Jeg ville studert teknologi og senere økonomi. Jeg ville tatt akkurat det samme
valget som jeg gjorde da jeg var ferdig med videregående skole for en del år siden.
Om du skulle investert 1.000.000 kroner, med unntak av selskaper du selv er
tilknyttet, hva ville du investert i?
– Jeg har akkurat investert i et selskap som driver whisky- og gin-produksjon på
Vestlandet, dessuten ville jeg investert i oppstartsvirksomheter som ønsker å fjerne
flaskehalser i samfunnet ved hjelp av digitalisering, samt i grønne, bærekraftige
selskaper.
Sommerpraten
Dette er en del av E24s sommerserie hvor en rekke aktører fra norsk næringsliv forteller
om deres planer for sommeren, nye hjemmekontorvaner og investeringstips.
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Sommerpraten

Vipps

Berit Svendsen

Sommer

0 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende
moderert.

Si din mening, anne gro gulla!
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Debuterer på surfebrett i sommer Hydro-sjefen: Heier på politikere
som heier på industrien

– Spetalen burde bli statsminister Berit Svendsen blir ny Vystyreleder

Frykter ukontrollert prisvekst –
ser 2016-tendenser i
boligmarkedet

Medietilsynet: TV 2 har brutt to av
kravene som allmennkringkaster
– får avkortet kompensasjon
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