
CV – TROND-ATLE FARESTVEIT 
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E-post farestveit@yahoo.com                                                         
Telefon 414 62 298 

Født 27.11.1978 
  

NØKKELKVALIFIKASJONER 
Nøyaktig, allsidig og sosial. Spesialkompetanse innen språk og tekstbearbeidelse. Erfaring med prosjekt- 
og organisasjonsarbeid fra teatervirksomhet, festivaler og studentorganisasjoner. En kunnskapstørst og 
nysgjerrig innstilling. 

 

KOMPETANSE 
Oversettelse Spesialkompetanse innen engelsk språk og litteratur etter mange års virksomhet som 

oversetter og korrekturleser. 

Tekst / Manus Erfaring som dramatiker/manusforfatter, både alene og i samarbeid med andre. 

Datakunnskaper Komfortabel med pc som arbeidsverktøy. God kjennskap til ulike operativsystemer, 
tekstbehandling, regneark og bildebehandling. Erfaring med bruk av databaseverktøy. 
God kjennskap til SoM. 

Prosjektarbeid Bred erfaring med prosjektbasert samarbeid gjennom teatervirksomhet, festivaler og 
studentorganisasjoner. 

Allsidighet Et bredt spekter av interesser i kombinasjon med en utpreget nysgjerrig innstillling 
gjør meg til en allsidig medarbeider, som kan bidra også utenfor mine spesialfelt, og 
kanskje spesielt i krysningspunktene mellom ulike felt. 

ARBEIDSERFARING 
2014 MediaWerk Publishing  

Frilansskribent- og journalist. 

2005 - 2014 Frilans oversetter, korrekturleser og skribent  
Selvstendig næringsdrivende oversetter, korrekturleser og skribent, løst tilknyttet ulike 
oversetterbyråer, blant annet ISO Translations og Textrans. 

2008 - 2009 Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg 
Omviser og museumsvert. Skuespiller og gruppeveileder i «Minda – piken på 
apoteket», et teaterprosjekt som også inkluderte et undervisningsopplegg for ungdom 
om grensesetting. 

2006 - 2007 Sykehusapoteket i Trondheim 
Logistikk og postpakkeavdeling. Sommervikariat som siden ble forlenget med 12 
måneder. 

1998 - 2002 WesternGeco (nå Schlumberger) 
Operatør og logistikk. Sommervikar og ekstrahjelp ved behov. 

1998 - 2001 Natt & Dag 
Frilansskribent for Stavanger-redaksjonen, med fokus på politikk, samfunn og kultur. 

mailto:farestveit@yahoo.com


UTDANNING 
2001 - 2006 NTNU (Trondheim) 

Bachelorgrad i engelsk språk og litteratur, med fokus på oversetting. 

Årsstudier i psykologi og filmvitenskap 

1999 - 2000 Høgskolen i Stavanger 
Forberedende (ex.phil) 
Engelsk grunnfag 

1996 - 1998 Stavanger Katedralskole 
Videregående skole, studieretning for allmenne fag 

1995 - 1996 Yreka High School, USA 
Utveksling via AFS. 

SPRÅK 
Norsk Flytende, skriftlig og muntlig 

Engelsk Flytende, skriftlig og muntlig 

ORGANISASJONSARBEID 
2008 - 2009 Produsent, manusforfatter og skuespiller i stykket «Bak Enhver Kvinne»  

2006 - 2007 Forfatterkollegiet til UKErevyen; regiassistent for Nattforestillingen, UKA-07  

2004 - 2005 Forfatterkollegiet til Nattforestillingen, UKA-05  

2002 - 2003 Skuespiller i Nattforestillingen, UKA-03  

2002 - 2003 Økonomiansvarlig i Studentersamfundets Interne Teater  

2000 - 2001 Forfatterkollegiet til Barneteateret; skuespiller i Fysisk Teater, UKA-01  

2000 - 2002 Styremedlem i linjeforeningen for psykologi ved NTNU  

1998 - 2001 Styremedlem og skuespiller i Teatergruppa Mimus  

1997 - 1999 Styremedlem og kursleder innen politisk ungdomsarbeid  

ANNET 
Fritidsinteresser Teater, litteratur, fotball, quiz, politisk arbeid, frivillig arbeid 

 


