Jeg er en mangeårig journalist, markedsfører, informatør, webutvikler, grafisk
formgiver, oversetter og familiefar, som har høstet store og allsidige erfaringer
innen hele spekteret av kommunikasjonsfaget, fra trykk, via etermedier, audiovisuelle produksjoner og sosiale medier, til radio-, TV-, kino- og utendørsreklame, samt fag-, så vel som skjønnlitteratur.

jarle petterson
Født: 04.03.1962, Bergen
Sivil status: gift, far til tre

I tillegg til den faglige ballasten, en utpreget kulturforståelse, og en merkantilt
ansvarlig tilnærming til alle oppgaver, er jeg i besittelse av en språkforståelse
og skriveferdigheter et lite stykke over gjennomsnittet, samtidig som jeg blir ansett som en ganske omgjengelig fyr.

Bosted: Tysnes
E-post: jarle@petterson.media
Mobil: +47 915 11 178

Yrkeserfaring
2016 –

Frilans kommunikasjonsrådgiver | Se jarle.petterson.media

2013 –

Informasjons-/markedsrådgiver og webutvikler | HSMAI, Oslo/Tysnes

2005 – 2013

Oversetter, journalist, designer, webutvikler, informasjons-/markedsrådgiver | Egen virksomhet

2001 – 2005

Kommunikasjonssjef | Bluegarden AS* og ErgoGroup (nå Evry), Oslo

2001

Journalist | CNN Norge (driftet av VG Multimedia), Oslo

1999 – 2001

Sjefredaktør | NettDoktor.no, Bergen/Oslo

1997 – 1998

Jounalist | Aftenposten, Oslo

1991 – 1997

Informasjonsrådgiver og designer | Egen virksomhet, Oslo

1987 – 1991

Art Director | Bates reklamebyrå/AV-Kontakt, Oslo

1983 – 1987

Kreativ leder/datagrafiker | Data-Dias/Billedhuset, Bergen

1982 – 1983

Vernepliktig journalist | Forsarets Forum/Forsvaret, Oslo/Bergen

1981 – 1982

Journalist | Morgenavisen, Bergen
*ErgoBluegarden inngikk, frem til årsskiftet 2003–04, da selskapet ble kjøpt av det svenske Private Equity-selskapet Ratos, i Posten
Norge-eide ErgoGroup (etter fusjon med EDB Business Partner: Evry). Salget fordret mye hemmelighold, og en omfattende due
dilligence-prosess, som jeg var tungt involvert i. Selskapet ble senere overtatt av danske Multidata, som tok navnet Bluegarden, siden
det var en sterkere merkevare. ErgoGroup var, i suksessiv rekkefølge, før kjent som Statens Driftssentral, Statens Datasentral og Posten/
SDS, etter at Forbruker- og administrasjonsdepartementet solgte virksomheten til Posten Norge, og ErgoGroup ble Postens IT-divisjon.

Utenomfaglig

språk

Verv: Utover ovenfor nevnte formalia, har jeg flere politiske verv på baken, lokalt og sentralt, i tillegg til et aktivt virke i Europabevegelsen, hvor jeg på tampen av 1990-tallet ledet fylkeslaget EB Oslo. Jeg foresto også etableringen av EB Oslo Syd, som
dekket fem bydeler, i forbindelse med folkeavstemningen i 1994. I ungdommen bekledde jeg dessuten den tvilsomme, men
lærerike, posten som president for Rødrussens hovedstyre i Bergen, på vegne av 6–7000 rødkledde i Hordaland. Heimevernet: Troppsbefal i Stor-Oslo HV-distrikt i en årrekke. Høyeste sikkerhetsklarering (strengt hemmelig) under førstegangstjeneste i Sjøforsvaret. Oslo byrett (nå Oslo tingrett): Meddommer (lekdommer) fra 1990 til 1994. Tysnes: Bygdemarkedsfører og lagsressurs (brosjyrer, annonser, presse, nettsteder, plakater og sosiale medier).
bokmål

nynorsk

engelsk

dansk

svensk

tysk

fransk

spansk

latin

http://jarle.petterson.media

