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Carolina Cofre Fernandez 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Ingeniera en Conectividad y Redes, egresada de instituto profesional CIISA. Además, es técnica profesional en 
telecomunicaciones egresada de Universidad Tecnológica de Chile Inacap y está diplomada en Best Practices 
in Leadership en The Global Leadership Institute. 
 
Con más de 16 años de experiencia en el área de Networking e Internet Service provider, ha desarrollado 
labores de Ingeniería, Operación, Mantencion, Diseño e Implementación de Proyectos de Networking con 
exigentes niveles de SLAs. Posee certificaciones Profesionales en tecnología Juniper y Cisco.  
 
Activa participante de LACNIC, desde el año 2018 es miembro de la Comision Electoral. Actualmente trabaja 
en la empresa Centurylink. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

La menor de 4 hermanos, hija de Aquiles y Maria Cristina 
Esposa y madre de Javiera Ignacia de 3 años y 11 meses de edad. Amante de la vida sana y del deporte en 
general, practica la disciplina del Yoga hace varios años.  

 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Profesional de las telecomunicaciones con mas de 16 años de experiencia en el rubro. Obtiene primero el 
grado de Técnico Profesional en Telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP para 
luego alcanzar la Ingeniería en Conectividad y Redes en de Instituto Profesional CIISA. Posee el Diploma en 
Best Practices in Leadership en THE GLOBAL LEADERSHIP INSTITUTE. Actualmente desarrollo el cargo de Tech 
Customer Support IV dentro del grupo Operation Support and Engineering Team LATAM 

 
 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

 
Mi interés por participar nace luego de participar hace ya varios años con LACNIC(2003/2004) en la 
implementación de un piloto IPV6 en Chile coordinado por LACNIC. Después de esta participación vinieron 
talleres ipv6 locales y asistencias a LACNIC/LACNOG y durante los últimos años activamente formando parte 
de la Comisión Electoral 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
LACNIC es una entidad fundamental para el desarrollo de una internet abierta y colaborativa dentro de la 
region. 

 



 

 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
El principal interés de participar en esta comisión radica fundamentalmente en colaborar con LACNIC en el 
desarrollo de internet. 

 
Además el rol dentro de la Comisión Electoral es una tarea completamente distinta al mundo técnico, que es 
donde me desempeño normalmente. 

 
Me permite lograr una cercanía muy enriquecedora con la institución que tanto nos aporta como región 

 
 
 

Ø Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Comisión Electoral 

 
 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 

Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Foro de Seguridad, Foro de Interconexión, Foro de Operadores, Foro Público de Políticas, Peering Forum 
Foro Técnico de LACNIC 

 
 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 

ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 

Evento LACNIC, Evento LACNIC / LACNOG, Taller presencial de IPv6 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
Miembro Comisión Electoral LACNIC Elecciones 2018 - Elecciones 2021 

 
 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 

organizaciones de la comunidad técnica de la región. 
 

Empleado Centurylink Chile S.A ex IMPSAT FIBER NETWORKS INC 
 

 
 Brief biography of the candidate. 

 
Carolina Cofré has a degree in Network and Connectivity Engineering by CIISA Professional Institute (Chile). 
She is also a Professional Technician in Telecommunications by Technological University of Chile, INACAP. and 
holds a Diploma in Best Practices in Leadership by The Global Leadership Institute. 

 



 

 

She has more than 16 years of experience working in Networking and with Internet Service Providers, during 
which she has worked on engineering, operating, maintaining, designing, and implementing networking 
projects under very demanding SLAs. She is also Juniper and Cisco certified. 

 
Carolina has been actively participating in LACNIC since 2018, where she is now a member of the Electoral 
Commission. She is currently working at Centurylink. 

 
 Tell us about yourself and your interests. 

 
The youngest of four siblings, daughter of Aquiles and Maria Cristina. 
Wife and mother of Javiera Ignacia, 3 years and 11 months old. Lover of a healthy lifestyle and sports in 
general, has been practicing Yoga for several years. 

 
 Tell us about your work experience, education and professional development. 

 
I am a Telecommunications professional with more than 16 years of experience in the field. I first obtained a 
degree in Telecommunications from the Technological University of Chile, INACAP and then completed a 
degree in Connectivity and Network Engineering at the CIISA Professional Institute. I also obtained the Best 
Practices in Leadership Diploma from THE GLOBAL LEADERSHIP INSTITUTE. I am currently Tech Customer 
Support IV within the Operation Support and Engineering Team LATAM group. 

 
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
I first took an interest in LACNIC several years ago, after participating in the implementation of an IPV6 pilot 
project in Chile which was coordinated by LACNIC (2003/2004). After this participation, I attended local IPv6 
workshops and LACNIC / LACNOG events. For the past three years I have been active as part of the Electoral 
Commission. 

 
 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 

development in the region? 
 

LACNIC is essential for the development of an open and collaborative Internet in the region. 
 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
My main interest in participating in this commission is to collaborate with LACNIC to further Internet 
development. 

 
In addition, the role within the Electoral Commission is completely different from the technical world, which 
is where I normally work. 

 
It is rewarding to work closely with the institution that contributes so much to us as a region. 

 
 

Ø Desirable Suitability Criteria 
 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 
 



 

 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 

Electoral Commission 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
Security Forum, Interconnection Forum, Network Operators Forum, Public Policy Forum, Peering Forum, 
LACNIC Technical Forum 

 
 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 

Move, AMPARO, etc.) 
 

LACNIC event, LACNIC / LACNOG event, In-person IPv6 workshop 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Member of LACNIC’s Electoral Commission from the 2018 Elections to the 2021 Elections 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 

Employed by Centurylink Chile S.A, formerly IMPSAT FIBER NETWORKS INC 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Engenheira em Conectividade e Redes pelo instituto profissional CIISA. 
Também é Técnica Profissional em Telecomunicações pela Universidade Tecnológica do Chile Inacap e possui 
um diploma em Melhores Práticas em Liderança pelo The Global Leadership Institute. 
Com mais de 16 anos de experiência na área de Networking e provedora de serviços da Internet desenvolvi 
trabalhos de engenharia, operação, manutenção, desenho e implementação de projetos de Networking com 
níveis exigentes de SLAs. Tem certificações profissionais em tecnologia Juniper e Cisco. Participante ativa do 
LACNIC, é membro da Comissão Eleitoral desde 2018. Hoje trabalha na empresa Centurylink. 

 
 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  

 
Sou a caçula de quatro irmãos, filha de Aquiles e Maria Cristina. Esposa e mãe de Javiera Ignacia de 3 anos e 
11 meses de idade. Amante da vida saudável e dos esportes em geral, pratico ioga há vários anos. 

 
 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  

 
Profissional das telecomunicações com mais de 16 anos de experiência na área. Primeiro obteve o grau de 
Técnico Profissional em Telecomunicações pela Universidade Tecnológica do Chile INACAP para depois obter 
o diploma de Engenheira em Conectividade e Redes pelo Instituto Profissional CIISA. 

 
Obteve também o diploma em Melhores Práticas em Liderança pelo THE GLOBAL LEADERSHIP INSTITUTE. 
Hoje, ocupo a posição de Tech Customer Support IV dentro do grupo Operation Support and Engineering 
Team LATAM. 

 



 

 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 

Meu interesse por participar nasceu depois de participar há alguns anos com LACNIC(2003/2004) na 
implementação de um piloto IPv6 no Chile coordenado pelo LACNIC.  Após esta participação, vieram oficinas 
IPv6 locais e participações no LACNIC/LACNOG, e nos últimos anos, fazendo parte da Comissão Eleitoral. 

 
 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 

crescimento da região?  
 

O LACNIC é uma organização fundamental para o desenvolvimento de uma Internet aberta e colaborativa na 
região. 

 
 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 

o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 
 

Meu principal interesse em participar desta comissão é fundamentalmente para colaborar com LACNIC no 
desenvolvimento da Internet. Além disso, o papel dentro da Comissão Eleitoral é uma tarefa completamente 
diferente do mundo técnico, que é onde normalmente trabalho. Isso me permite alcançar uma proximidade 
muito enriquecedora com a instituição que tanto contribui com nossa região. 

 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 

Comissão Eleitoral 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Fórum de Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores, Fórum Público de Políticas, Peering 
Forum, Fórum Técnico do LACNIC 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Evento LACNIC, Evento LACNIC / LACNOG, Oficina presencial do IPv6 

 
 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 

com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 
 

Membro da Comissão Eleitoral do LACNIC Eleições 2018 - Eleições 2021. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Funcionária da Centurylink Chile S.A ex IMPSAT FIBER NETWORKS INC 


