Curriculum Vitae
Eiler Macody Lund (Frp)
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UTDANNELSE



Realskole
Sjøkrigsskolen, operative linje 3 år med realartium og skipsførereksamen. Høyeste grad:
Løytnant.

YRKESKARRIERE





1969-1973

Aktiv tjeneste i Den Norske Marine, først på eskorte fartøy og siste året på Motor
Torpedo Båt.
1973-1975
Star Shipping i Bergen. Assisterende seksjons sjef, ansvarlig for operasjon av
skip og markedsføring av skipning av trelast produkter mellom USA/Canada og Europa
1975-1977
Star Shipping i Vancouver B.C. Sjef (Traffic Manager)for operasjon av skip og
markedsføring for trelast produkter mellom USA/Canada og Japan, Korea og Europa.
1977-1982
Sjef (General Manager), Star Container Services i Bergen
Følgende hovedansvarsområder:
o Container leasing for leie av 16.000 TEU fra 6 til 8 ”leasing”
selskaper
o Forhandle alle leasing kontrakter inkludert årlige fornyelser.
o Sette opp og holde ved like ’Managament og Repair’ kontroll
av containere
o Sette opp og implementere ’tracking og billing’ kontroll av alle
containere på leie
o Var ansvarlig for følgende container linjerr
 Stål og Container linje, Europa til USWC, 1 skip hver
21 dag
 Stål og Container linje. Europa til USEC/Gulf. 1 skip
hver 18 dag.
 Container linje Japan til USWC og USA innland
(Micro-bridge). 1 skip hver 14 dag
o Dette innebar følgende hovedansvarsområder:
 Bygge om den interne organisasjonen i Bergen, New
York, Long Beach, San Francisco, Vancouver og
Tokyo.

Bygge opp en agent organisasjon i Europa og UK
som tilslutt inkluderte 25 agent kontorer.
 Markedsføre disse linjene direkte til hovedavskipere /
mottagere i Europa, Nord Amerika og Japan.
 Forhandle frem fraktkontrakter for perioder mellom 3
til 24 måneder.
 Årlige kontraktsforhandlinger med laste/losse firmaer
og agenter.
 Direkte operasjon av alle skip som seilte for disse 3
linjene
 Etablere budsjetter, budsjettkontroll og ukentlige
resultat målinger for inntjening per seiling.
1977-1982
Aktiv i Star sin interne computer utviklingsavdeling og samarbeidet med et
software firma i Stamford Connecticut, et revolusjonerende computerized kommunikasjonssystem
(forgjengeren til Email) + full automatisert kalkyle program (nå brukt gjennom Loyd data over hele
verden) og andre computer program som erstattet manuelle systemer.
1982-1996
Director of Marketing Genstar Container Corp (et heleiet selskap i General
Electric -GE- systemet). Hovedansvarsområdene var:
o Starte opp og utvikle Nord Europa som inkluderte Skandinavia,
Island, Tyskland og alle Østblokk landene
o Senere tok over ansvaret for markedsføring og salg i
Nederland og Belgia.
o Satt opp og bemannet kontorer Hamburg, Rotterdam og
Bergen
o Til sammen rapporterte 16 ansatte direkte eller indirekte til
meg.
o Var med i styringsgruppen som integrerte CTI (160.000 TEU) i
1986 og ITEL (400.000 TEU) i 1994
o Var direkte ansvarlig for 45 forskjellige kunder i disse
områdene som genererte ca. 30 % av selskapets totale
omsetning.
o I 1994 var ansvarlig for å nå en rekord innen leasing da vi
nådde en flåte på lease til Maersk i København på 104,000
TEU.
o 1994-1995. Ble gjort ansvarlig for en ’Special Task Force’ som
inkluderte personell fra alle 16 Genstar kontorer rundt om i
verden med et mål på 1 år å øke omsetningen 20 %. Teamet
klart å nå 15 % når oppgaven var ferdig.








1997 – 15. juli 2006 Vice President Gateway Management Services.
o Ansvarlig både for markedsføring, salg og operasjon for Atlantic Region, som inkluderte
Europa, USA Øst Kyst, Sør Amerika, Afrika, Arabiske Gulf
o Satt opp og bemannet kontorer i Hamburg, London, Livorno og New Jersey, og i tilegg
agenter i Rotterdam og Santiago, Chile.
o Markedsførte Gateway for alle godkjente shippinglinjer i disse områdene, som tilsvarte 50
% av all aktivitet og inntjening for Gateway.
o Ansvarlig for å møte godkjente mål for selskapet, både for inntjening og utleie av
containere ( % UTE)
o Ansvarlig for at alle ansatte i mitt ansvarsområde fulgte selskapets etiske regler,
kontraktprosedyrer, og følge opp ukentlig at kunden betalte regningene i henhold til
avtalte kontrakter.

o
o

Sette opp budsjetter og ha løpene budsjettkontroll, minst månedlig for hvert kontor og for
regionen.
For alle kontorer, ansette og når nødvendig, avsette personell.

POLITISKE VERV OG POSISJONER











Bergen Vann KF. Styret
Fana Sparebank. Forstanderskapet
Sparebanken Vest. Forstanderskapet
Komite for miljø og byutvikling
Bergen bystyre
Grønneviken AS. Styret
Overskattetakstkommisjonen
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Bergen Region
Bergen og Omland Havnevesen. Rådet
Valgstyret

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

TIDLIGERE ANDRE VERV









Medlem Bergen bystyre
Bergen Vann KF. Styret, Leder
Medlem Komite for miljø og byutvikling
Medlem Overskattetakstkommisjonen
Nestleder Skatteutvalget NEDLAGT 010109
Varamedlem underutvalg av komite for miljø og byutvikling
NEDLAGT 100410
Varamedlem underutvalg av komite for miljø og byutvikling
NEDLAGT 100410
Varamedlem Valgstyret

29.10.2007 - 31.10.2011
13.02.2008 - 08.03.2012
29.10.2007 - 31.10.2011
17.12.2007 - 19.12.2011
17.12.2007 - 01.01.2009
06.12.2007 - 15.01.2009
15.01.2009 - 14.01.2010
29.10.2007 - 31.10.2011

