
Jag är göteborgaren som flyttade till Trollhättan för att 
studera marknadsföring och blev kvar efter att växt ihop 
med staden. Jag kallar mig själv kombinatör och har 
ofta många bollar i luften. Med många goda vänner i 
min närhet trivs jag bra men sticker gärna iväg på ett 
äventyr eller två.

Med flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling, 
marknadsföring och konceptutveckling har jag många 
erfarenheter att dela med mig av. Genom att kombin-
era styrkor och vara medveten om sina svagheter kan 
man skapa en ny helhet och på så sätt komma längre. 

Fritiden spenderas gärna tillsammans med vänner där 
vi sällan är få till antalet. Vi lagar gärna mat tillsammans, 
träffas över ett par koppar kaffe och pratar om allt mö-
jligt onödigt. Själv diskuterar jag gärna ledarskap, per-
sonlig utveckling och samhällsfrågor.

För att bryta vardagsrutinerna tränar jag crossfit och har  
utmanat mig själv att klara av hinderbanelopp under 
de senaste åren. Ett spännande äventyr som samtidigt 
balanseras ut av ett intresse av allt för många serier, 
fikor och lugna kvällar.

Svenska, modersmål.
Engelska, flytande i tal och skrift.
Spanska, grundläggande kunskaper i tal och skrift.
Holländska, ytliga kunskaper i tal och förståelse.

Folkhögskola/stiftelse
Stiftelsen Höj Rösten!   2016 - 2017
Politikerskolan Höj Rösten!

Scouternas Folkhögskola  2014
Värdebaserat ledarskap, Kungliga stiftelsen 
ungt ledarskap

Högskola/universitet
Högskolan Väst   2007 - 2010 
Ekonomprogrammet med inriktning Marknadsföring

Varumärket - Studentkårens framtid? 2010
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Diverse fristående kurser  2008, 2009 
Event production, A-nivå, 15 hp 
Konst, film och grafisk design i medieprojekt, A-nivå, 15 hp
Kodningsspråk och HTML, A-nivå, 7,5 hp
Grundläggande projektledning, A-nivå, 7,5 hp
 
Gymnasieskola 
Hulebäcksgymnasiet    2007 
Samhällsprogrammet, Ekonomi (marknadsföring)

Jag har god datorvana både för Mac och PC.

Adobe Photoshop   God
Adobe Dreamweaver   God
Adobe Illustrator   God
Adobe InDesign   Mycket god
Word / Pages    Avancerad
Excel / Numbers   God
Power Point / Keynote   Avancerad

Har även varierande kunskaper och förståelse för flertalet  
digitala plattformar och kodspråk. Såsom de vanligaste 
verktygen för webbpublicering, wordpress, HTML och 
CSS.

Referenser lämnas på begäran.

Kontakta mig gärna här

En kort presentation

Namn:     Marcus Pallvid
Postadress:        Trollgatan 2, 461 34 Trollhättan

Födelsedatum:  7:e Oktober 1988 

Mobil:      0732 - 47 31 47
E-mail:     marcus@pallvid.se
Webb:      www.pallvid.se
Medier:     @pallvid

Min utbildningsbakgrund

Mina språkkunskaper

Min datorvana

Hej, det är jag 
som är Marcus.



Verksamhetsledare/Centrumutvecklare, 2017-
City Trollhättan (Trollhättan Centrum AB)
Verksamhetsansvarig med budget och personalansvar  
för samverksansorganisationen. 

Co-founder & konsult,    2022
Two2talk (Global talkers AB)
Start-up-initiativet för värdeskapande 1-on-1 samtal.

Grundare & Ordförande,   2017-2021
Dragkrok ekonomisk förening
Föreningen drev under sommarhalvåret kafévagnen  
Lilla åket på en sommaryta i centrala Trollhättan.

Grundare & Ordförande,   2014-2020
#musicstreet (Ekonomisk förening)
Initiativet genomför kreativa projekt tillsammans  
samhällsengagerade personer och gatumusiker i  
syfte att lyfta fram det offentliga rummets soundtrack.

Grundare & Konceptutvecklare,  2012 - 
Cut, Copy & Paste (Enskild firma)
Den egna firman där jag tar uppdrag i grafisk formgivning, 
arbetar med konceptutveckling och tar uppdrag som 
moderator/föreläsare.

Projektledare &     2011 - 2017
Marknadsföringsansvarig, Drivhuset 
Affärsutvecklare med fokus konceptutveckling och 
marknadsföring. Projektledare och utbildare för flertalet 
projekt och evenemang. 

Näringslivsansvarig, SHV   2011
Förtroendeuppdrag med ansvar för frågor relaterade  
till näringslivet och studentkårens större evenemang. 

Vice Ordförande, S.E.R.O.   2010
Förtroendeuppdrag med ansvar för riksorganisations  
nationella utbildningsbevakning, löpande verksamhet  
och utveckling. 

Sjukvårdsbiträde, Tre stiftelser   2009
Kreatör, Drivhuset vid Högskolan Väst  2008-2010
Packare/Lagerarbetare, Marelco Vinga  2007
Packare/Lagerarbetare, Green Bakery AB 2007
Gardirobiär, Xerxes HB    2007-2009
Försäljare, Universalis International AB  2005-2008

Projektledare Drivhuset 24   2014-2017

Årets gatumusikant, Faktumgalan 2014 2014
Projektet #musicstreet - It feels like home uppmärksam-
mas med sina gatumusikanter och mottager pris av  
tidningen Faktum. 

Tränare och suppleant, S.A.I.S.   2013-2015

Årets AIL-stipendiat    2012
Utmärkelse från Trollhättans stad, Vänersborgs kommun 
och Högskolan Väst för att ha stärkt kontaktytorna för att 
utveckla det arbetsintegrerade lärandet, AIL, på Högskolan 
Väst. 

Projektledare för Compass Fellowship  2011-2014
Ett idéutvecklings- och mentorsprogram för studerande 
med brinnande intresse för samhällsutveckling och  
entreprenörskap.

Ordf. för utbildningsutskottet, S.E.R.O.  2011
En gruppering där vi genomförde flertalet kvalitativa  
insatser för att utveckla den svenska ekonomutbildningen. 

Ordförande, VästEko    2008-2010
Programutskottet VästEko anordnade flertalet aktiviteter för 
ekonomprogrammens studenter i syfte att bygga ett starkt 
socialt nätverk för framtida arbetsmarknad. 

Informatör, SHV    2010 
Ledamot, SHV fullmäktige   2009-2010
Ass. projektledare för InWest, SHV   2012 

Projektledare för Inslussningen, SHV  2011
Två veckors evenemang för studerande på Högskolan Väst. 
Uppdraget innefattade även ett organisations- och profil-
byte efter en omfattande konceptförändring.

Projektledare för InWest 2011, SHV  2011
Arbetsmarknadsdag med fokus på att skapa kontaktytor 
för studerande på Högskolan Väst. Strategisk planering, 
försäljning och arrangerandet av förläsningar, mässa och 
aktiviteter. 

Projektledare, Kontaktmannakonferansen 2010
Nationell nätverkskonferens för S.E.R.O.s medlemsföreningar  
under fyra dagar i Trollhättan. 

Ass. projektledare, Inslussningen 2009  2009

Serveringsansvarig på DeCore, SHV  2009-2012 
Huvudansvarig under arrangemang i studentpuben med 
personalansvar. I rollen ingick även en utbildning kallad 
KANON (konflikthantering, alkohol, narkotika, organisation 
och nollning). 

Diverse uppdrag, SHV    2007 - 2011
Flertalet uppdrag inom studentkårens verksamhet. Bland 
annat inom dess marknadsföringsgrupp, stödgruppen för 
omorganiseringen av verksamheten och profilbyte.  Även 
andra uppdrag så som presentation av Högskolan Väst i 
samband med SUHF konferensen och avslutningshögtider. 

Mission 24     2008, 2009
Casearrangemang där jag var med och löste uppdrag åt  
Länsförsäkringar och det bostadsbolaget Eidar.

Min arbetslivserfarenhet

Diverse uppdrag & händelser
Finalist Årets stadskärna för Trollhättan 2022
Medskapare och delprojektledare i arbetet kring  
utmärkelsen Årets stadskärna utdelad av organisationen 
Svenska stadskärnor.

Suppleant, Sveriges plats- och centrumutvecklare 2022 - 

Finalist till utmärkelsen Årets centrumutvecklare   2021

Samordnare med samhällsansvar, Rotary   2015 - 

Ledamot/Vice ordförande, Minälv        2015 - 
Marknadsförening som arrangerar kunskapsnyttiga och 
inspirerande aktiviteter för företagare i norra älvsborg.

Projektledare för Starta eget-utbildningen 2015-2017


