CV
Noa Söderberg
941126-8957
Karl Gustavsgatan 52
411 31 Göteborg
Tel: 0761996102
Mail: Noa.soderberg@gmail.com

Arbetslivserfarenhet (i urval)
•

Frilansrapportering för DN Kultur, hösten 2016
Porträtt på butiksmusikföretaget Baked.

•

Kultur- och nöjesreporter, Borås Tidning, hösten 2016-framåt
Skrivit om allt ifrån experimentell modekonst till bokmässan och människorna kring Kents
avslutningsturné. Korta hallå där-intervjuer, stora personporträtt, krönikor och allt
däremellan.

•

Allmänreporter, Jönköpings-Posten, sommaren 2016-framåt
Rapporterat om högt och lågt: från infrastrukturproblem till gemytliga husvagnsmässor.
Text och tv.

•

Nöjesredaktör, Jönköpings-Posten, sommaren 2016
Ansvarade ensam för nöjessidorna. Skrev om musik, film och krogliv, bland annat en
reportageserie om lokal elektronisk musik. Jobbade med TT-material och frilansar.

•

Musikjournalist, Festivalrykten.se, 2015-framåt
Främst album- och konsertrecensioner, men även enstaka längre porträtt och snabba
nyheter.

•

Vårdbiträde, Lärlingens äldreboende Huskvarna, Sommaren 2014

•

Festivalkoordinator Jönköpingsfesten, Jönköpings kommun, sommaren 2013
Koordinerade Jönköpings stadsfestival. Bokade och hade kontakt med
samverkanspartners och artister, planerade programmet, hade hand om den digitala
marknadsföringen via hemsida och sociala medier, m.m.

•

Operatör, tvätteriet Comforta, Vaggeryd, sommaren 2012
Högt tempo och högt satta krav. Här lärde jag mig arbeta under stress.

Utbildning
•

Kandidatexamen i journalistik, JMG, Göteborgs universitet, 2015-2017 (klar till sommaren)
Utbildningen innehåller redaktionellt arbete i press/webb, radio och tv. Jag har producerat
allt ifrån polisnotiser till längre reportage i samtliga medieslag. Programlett självkörd
liveradio och stått både framför och bakom filmkameran.

•

Radioproduktion och livesändning, Jönköping University, våren 2015
Producerade och programledde ett program om Jönköpings kultur- och nöjesliv.

•

Att skriva kritik och essäistik, Linnéuniversitetet, 2014-2015
30 poäng kulturkritik: recenserade musik, film, bildkonst och teater. Studerade den
svenska kritikens historia. Skrev en essä om populärmusikens albumformat.

•

Filmvetenskap, Linnéuniversitetet, hösten 2014

•

Musiklinjen, Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 2013-2014

•

Estetprogrammet, inriktning musik, Per Brahegymnasiet, 2010-2013

Datorkunskaper/sociala medier
Newspilot/Whiteboard: erfaren
Photoshop, InDesign, Premiere: välbekant
DIGAS, Hindenburg: välbekant
AVID: Bekant
Aktiv användare av Twitter (@noassarch), Instagram (@noassarch) och Snapchat.
Sociala medier-redaktör för ett magasin under studietiden, resultatet ses på
(https://www.facebook.com/magasinetsnack/?fref=ts), (https://twitter.com/MagasinetSnack)
och (https://www.instagram.com/magasinetsnack/)

Språkkunskaper
Svenska – modersmål.
Engelska – goda kunskaper i tal och skrift.

Körkort
B

Fotokunskaper
Fotovana från arbetet på Jönköpings-Posten, Borås Tidning och JMG. Både still- och rörlig bild.

Arbetsprover
Se http://noasoderberg.se
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