MARCUS HERBERTSSON
Videogeneralist, lärare, postproducerare

"Marcus är en positiv och glad medarbetare med god pedagogisk förmåga och goda kunskaper
inom efterbearbetning av digital rörlig bild såväl som stillbild. Jag kan varmt rekommendera
Marcus för kommande uppdrag."
- Paul Carlsson,
FD Avdelningschef, Teknik och estetik, Blekinge Tekniska Högskola

PROFIL █

Har under de senaste åren både under och efter min examen arbetat som videogeneralist med
större fokus på postproduktion. Detta har inneburit utveckling av bland annat motiongraphics
mallar; filmning, redigering och grading av konserter och revyer; filmning och utförning av
specialeffekter (greenscreen, 3D Tracking, Compositing) för mindre produktioner och
fotoredigerare. Har även predagogisk erfarenhet som föreläsare och universitetsadjunkt då detta
var en del av min tjänst efter min examen. Jag ser mig själv i framtiden som en del av ett drivet
och stöttande team inom video och postproduktion där jag får fortsätta skapa fast i större skala.
Där jag kan vara en del av en kreativ miljö där där kommunikation och utveckling är lika viktigt
som det man ska skapa.

ANSTÄLLNINGAR █
Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn Augusti 2011 – Juni 2013
Universitetsadjunkt i Medieteknik, Digital Bildproduktion, Postproduktion -Adjunkttjänst med
ansvar som utformning av utbildning och skapande och undervisning av inriktningen
Postproduktion inom Bildproduktion. Ansvar för övrigt kursupplägg,handledning,grundläggande
undervisning (intervjuteknik, After Effects, Expressions, Animation, Photoshop, Compositing etc)
budgetunderlag och kontakt med föreläsare.

DIW / Frilansare,Skåne/Blekinge Januari 2011 – Juni 2013
Redigerare, VFX, Filmare och egenföretagare/frilansare på egenstartade produktionsbolaget
DIW. Gruppdynamik, utförning och kontakt med kunder stod som del av arbetsuppgifterna.

Svensk Talteknologi AB, Karlshamn Juli 2009 – Augusti 2009
Bildproducent. Arbetsuppgifterna bestod av sedvanliga kontorsgöromål samt hålla arbete med
olika projekt inom till exempel film, produktblad, katalog samt underhållning av företagets
hemsida.

IKEA KundServiceCenter, Distrubitions- och serviceavdelningen, Handla Hemma, Älmhult
Juli 2007 – Augusti 2008
Handläggare och kundservice. Arbetsuppgifterna innebar meddela berörda kunder om deras
leverans och även eventuella avvikelser i samband med leverans. Daglig kontakt med IKEA's
kunder och transportörer för att ge dem bästa service.
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PRAKTIK █
Skillpoint.se Februari 2011 – Juni 2011
Kanditatarbete, Skillpoint.se. Bilproducent. Med målsättning att utveckla och arbeta fram
Skillpoints Webb-tv ifrån grunden tillsammans med en grupp studenter. Mina arbetsgifter var
bland annat att redigera, planera, intervjua, skapa grafik, filma och ansvara för VFX produktion.

Sweden Rock TV, Sölversborg Åren 2010 - 2011
Ideellt arbete för SwedenRocks youtubekanal. I arbetsuppgifterna ingick att filma och redigera
intervjuer samt filma och redigera koncerter. (Under SwedenRock 2010 samt 2011).

EXAMEN █
Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn Augusti 2008 – Juni 2011
Filosofie Kandidatexamen i Medieteknik, Digital Bildproduktion 180CET - Utbildning till
Bildproducent. Detta innefattar kunskaper inom rörlig bild, webbdesign, fotografi, compositing,
specialeffekter och grundläggande programmering.

UTBILDNING █

Kudan Institute of Language and Culture, Tokyo, Japan September 2013 – April 2014
Sex månaders utbildning i vardagsjapanska på plats i Tokyo.

Högskolan Dalarna, Distans Januari 2013 – Juni 2013
Japanska 1 - Oral proficiency.
En grundläggande utbildning i det japanska språket

SPRÅKKUNSKAPER █
Svenska – Modersmål, Engelska – Flytande, Japanska - Goda kunskaper,
Tyska - Grundläggande Kunskaper

KÖRKORT █
Jag har körkort (B)

PROGRAMKUNSKAPER █
Adobe Series (Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects, Encore), Vegas Video, Nuke
(grundläggande), Particle Illusion, Boujou, Mocha Matchmover, Microsoft Office (Word,
Excel, Powerpoint)

PROGRAMMERING █
AE Expressions - Goda Kunskaper, HTML, XHTML, CSS - Goda Kunskaper. ActionScript 3 Grundläggande kunskaper.

REFERENSER █
Paul Carlsson FD. Avdelningschef, Teknik och estetik
Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn.
paul.carlsson@bth.se
Fler referenser kan även ges om så önskas
Övriga mindre anställningar och projekt kan ses på http://www.mherbertsson.com

KONTAKTUPPGIFTER █

Marcus Herbertsson

+46 (0) 709 – 57 87 13, http://www.mherbertsson.com, marcus@mherbertsson.com,
http://se.linkedin.com/pub/marcus-herbertsson/45/162/93b

http://www.mherbertsson.com, http://goo.gl/XnZVTX. marcus@mherbertsson.com, +46 (0) 709 – 57 87 13
Sid (2) av 2

