Terese Perman
Födelseår: 1979
Adress: Nyvägen 33
138 34 Älta
E-post: terese@perman.se
Telefon: 070-293 19 79
terese@perman.se
tereseperman.se
Mål och profil: En mycket kreativ och driven reporter, redaktör/ webbredaktör/ redigerare med lång
erfarenhet från tidningsbranschen. Motiveras av nya utmaningar.

Arbetslivserfarenhet
Webbredaktör

2013-2014

Redaktör

2013

Skribent

2004-2013

Layoutare/
Redigerare

2010-2012

Bildjournalist

2000-2010

Eget
företag

2007-2013

Efter att ha avslutat webbredaktörsutbildningen har jag jobbat som webbredaktör i snart ett år. Under min
anställning på Föraldrar & barn har jag hållt plattformen, som är byggd i Wordpress, aktuell med olika content
såsom texter, bilder, formulär och så vidare. Har lagt upp annonser och flashfiler, kodat i HTML och CSS.
Chefredaktören och jag har delat ansvaret för våra sociala medier. För Läkare Utan Gränser hjälpte jag till
att hålla webben uppdaterad med filmmaterial, text och bild. Jag hjälpte till att flytta content från Episerver till
nya plattformen i Drupal, och jobbade med deras sociala medier. Jag har också varit med och byggt
tereseperman.se och svanensmontessoriforskola.se

I min tjänst som redaktör för Föräldrar & Barn har jag skött traditionella redaktörsuppgifter som att planera
tidning och annat redaktionellt arbete, sköta kontakter med PR-byråer och frilans. Assisterat chefredaktören
och deltagit i utvecklingsmöten, representerat företaget vid mässa och event.

Sedan 2004 har jag jobbat som reporter för en mängd tidningar och magasin. Jag har skrivit allt från lokaljournalistik, konsumentartiklar, porträtt, resereportage och levnadsöden till faktaartiklar och tester. Jag
har intervjuat prof essorer, politiker och kändisar såväl som ”den lilla människan”. Jag är bra på att anpassa
innehåll efter utrymme och inkluderar alltid tillägg som faktarutor m.m. Exemepel på tidningar jag skrivit
för är Föräldrar & Barn, Jag är Gravid, Dagens Nyheter, Uppsala Tidningen, Motala & Vadstena Tidning,
Tidningen Land, Hemmets journal, Outside, Båtnytt, Transport och logistik. Jag gör allt från levande
på-plats-reportage till snabba telefonintervjuer. På Föräldrar & Barn ansvarar jag för samtliga editorials.
Under min föräldraledighet började jag studera grafisk design och sedan examen 2010 har jag jobbat som
magasinslayoutare och redigerare för LRF Media, Aftonbladet, Expressen, TT Spektra och Nacka Värmdö
Posten. Det har varit projektanställningar som i snitt varat i tre månader.

Sedan avslutad utbildning vid en av Sveriges vassaste utbildningar inom bildjournalistik, Biskops-Arnö, har
jag jobbat som pressfotograf för tidningar som Dagens Nyheter, Östgöta Correspondenten, Helsingborgs
Dagblad, Motala & Vadstena Tidning och Lokaltidningen Mitt i. Har fotograferat allt från konserter och
kultur- och nöjesliv till lokala nyheter, politiker, vardagsrealsm, kändisar, sport och barn. Min specialité är
porträtt i miljö. Under mina fem år på Uppsala Tidningen jobbade jag som fotograf och bildansvarig över
allt bildmaterial. Jag är en fena i Photoshop.

Sedan 2007 har jag drivit handelsbolaget Objektiv Media (tillsammans med min sambo), i vilket jag gjort
en mängd spännande frilansjobb vid sidan av anställningar. Yrket som journalist/bildjournalist/layoutare
har givit mig mig möjlighet att kombinera mina största intressen, text och bild.
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Utbildning
Iterum		
2012-2012

Webbredaktör

Mitt-		
universitetet
2010-2011

Grafisk Design, inriktning tidningsdesign, 15 hp

Björn Häger
2006-2006

Intervjuteknik, fortbildning

Skurups
journalistår
2003-2004

Skrivande Journalistik

		

En två veckors intensivutbildning i Wordpress, där man fick lära sig hur man lägger upp text, bild och film på
webben och hur man jobbar som webbredaktör. Plugins, cms, html. Efter detta byggde jag www. tereseperman.se.

Distanskurs. Typsnitt- och formlära. Indesign. Examensarbete: Redesign av magasinet Föräldrar och Barn.

Vässa pennan och ställ bättre frågor.

Skrivande journalistik och redigering, Skurupsposten. Praktik.

Nordens
Bildjournalistik, 100p
Fotoskola
Utbildning till pressfotograf. Digital bildbehandling i Photoshop, skrivande journalistik, redigering,
Biskops Arnö
7 månaders praktik, Reportageresa Ortodoxa kyrkan, bergsbyn Olympia utanför Thessaloniki.
2000-2002
Examensarbete: Dokumentation av promarbetare i Iowa, USA. Utställning: Galleri kontrast i Stockholm.
										
Ö Grevie fhsk Foto och måleri
1999-2000
Dokumentärfoto och självständigt arbete. Reportageresa dokumentärfoto Rumänien, Utställning.
Viebecksfolkhögskola
1998-1999

Bild och formlära folkhögskola

Schillerska
gymnasiet
1995-1998

Färg och form

Självständigt arbete. Måleri, foto och keramik.

		

							

3-årigt gymnasium där bland annat grundläggande utbildning i fotografi ingick, samt färg och formlära,
text och bildanalyser. Skrev kulturresensioner och analyser.

				

Övrigt_____________________________________________
Datakunskaper Bild/layout/video: Mycket goda kunskaper i Adobepaketet, News pilot, Fotostation, Open store.
		Webb: Wordpress, Episerver, Drupal, 		
		Text: Officepaketet, editpad mfl.
		Nyhetsbrev: Apsis, Mailshimp.
		
Jobbar både i mac- och pcmiljö,
Svenska		
Modersmål, mycket god.
Engelska
Flytande i tal och skrift, jobbat med översättning av texter till Svenska.

Körkort		

B-körkort & tillgång till egen bil

Referenser

Uppges vid önskemål.

Övriga meriter Info och rekrytansvar på Svanens Montessoriförskola från 2012, (webmaster för förskolans hemsida från

		
2013). Fixaransvarig för småbarnsavdelningen på Bellmanskällans Montessoriförskola 20011-2012. Gräv
		seminarium 2009. Sekreterare Motala koloniförening 2005-2006,
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