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Personlige opplysninger  

Navn ANDERSEN, Lars Åke 

Adresse RØSTBAKKEN 3 D, 9007 TROMSØ NORWAY 

Telefonnumre 0047 95763568  Nett: www.frifoto.no 

  

E-postadresse larsaake@gmail.com 
  

Nasjonalitet Norsk 
  

Fødselsdato 11.nov 1970 
  

Kjønn Mann 
  

Ønsket stilling / Fagområde Journalist/fotograf 
  

Tidsrom 01.feb 2010 – dags dato 

Stilling Frilansfotograf og skribent 

Viktigste arbeids- og ansvarsområder Fotografering for blant annet VG og andre større publikasjoner, noe reportasjeskriving. 
 

Stilling Fotograf 

Viktigste arbeids- og ansvarsområder Fotografering til papir- og nettutgaven av avisa. Journalistisk virksomhet. 

Arbeidsgivers navn og adresse Bladet Tromsø (nå iTromsø) 

Type virksomhet eller bransje Media 

  

Tidsrom 10. sept 1999 - 10. sept 2002 

Stilling Fotograf 

Viktigste arbeids- og ansvarsområder Fotografering til nett- og papirutgaven av avisa. Journalistisk virksomhet. Hadde ansvaret for oppstart 
av boligavisa i tekst og bilder. 

Arbeidsgivers navn og adresse Bladet Nordlys AS 

Type virksomhet eller bransje Media 

  

Tidsrom 15. feb - 18. jun 1999 

Stilling Adjunkt 

Viktigste arbeids- og ansvarsområder Vikar for klasseforstander. Undervisning for 7. klasse, mest norsk og o-fag (samfunnsfag), 
klasseforstander (kontaktlærer) 

Arbeidsgivers navn og adresse Bjerkaker skole (Tromsø) 

Type virksomhet eller bransje Undervisning 
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Annen medieerfaring Sommerjobb i Oslo som fotograf i VG i 2005. 1996-1998: studentavis og infoavis   

for Universitetet i Tromsø (fotoansvarlig). 

Annen jobberfaring Sommerjobbing på Sør-Al (aluminiumsproduksjon), siviltjeneste på kulturavdelinga på Åsgård 
psykiatriske sykehus, pleiemedarbeider Åsgård heltid (1994-95), 1995-1999 (deltid). 

  

Utdanning og opplæring  

  

-1999     
 

Grad tildelt Cand.mag (totalt fire år) 

Viktigste fag / faglige ferdigheter som 
ble dekket 

 Fonetikk og språkvitenskap, Nordisk grunnfag og mellomfag. Litteraturvitenskap   
 grunnfag 
 Examen Philosophicum, samfunnsøkonomi,  økonomisk og sosial historie,   
 sosiologisk analyse, offentlig politikk og organisasjon, personalpsykologi. 

Utdannings-/opplærings-institusjonens 
navn og type 

 Universitetet i Trondheim / Universitetet i Tromsø 

Nivå i nasjonalt eller internasjonalt 
klassifikasjonssystem 

Bachelor 

  

Kompetanse og ferdigheter  
  

Morsmål Norsk 
  

Andre språk  

Egenvurdering  Forståelse Tale Skrift 

Europeisk nivå (*)  Lytting Lesing Muntlig interaksjon Muntlig produksjon Skriftlig produksjon 

Engelsk   B1  B2  B1  B1  B2 

Spansk   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Felles europeisk rammeverket for språk 

  

Sosial kompetanse Jobber godt både individuelt og i grupper. Blir ofte spurt om å være med i grupper og utvalg som skal 
gjennomgå ulike prosesser. Er rolig og tillitsvekkende, prøver å være saklig og forklarende. 

 

 

Organisatorisk kompetanse Har vært nestleder i redaksjonsklubben i Bladet Tromsø (fagforeningen) i to år, og klubbleder av 
samme fra 1. aug 2009 til sluttdato 01. feb 2010. Har da vært i mange prosesser, som nedbemanning, 
flytting av funksjoner ut av avishuset, samt ledet møtene og hatt økonomisk ansvar for fagforeningen. 
Initiativtaker til og styreleder av fotofestivalen Polar Fokus. Har i tillegg eget firma, der jeg selv gjør 
regnskap og lager nettsider. 

 

 

Teknisk kompetanse Profesjonell fotokompetanse. Fra film til digitalfotografering. Lang erfaring med 
bildebehandlingsprogrammer som Photoshop og Fotostation. Har også noe erfaring med å sette 
sammen lyd og bilder til multimedieshow og videoredigering. 

 

 

Datakompetanse God beherskelse av Microsoft Office-redskaper som Word og Outlook. Har brukt datamaskiner som 
verktøy i 15 år og er god på å sette meg inn i det jeg har bruk for av programvare. 

 

 
  

Førerkort Personbil, lett lastebil og minibuss 
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