Curiculum Vitae
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

de Boer
Christian Manish
01-11-1983
Albrecht Rodenbachstraat 17 - 1
6136 HB
Sittard
06 - 83 29 66 57
chrismdb@xs4all.nl

Profiel
De wereld een beetje begrijpelijker maken met klare taal die staat als een berg. Ervoor zorgen dat zij
voor wie het moeilijk is toch mee kunnen komen en gehoord worden. Dat is mijn missie.

Werkervaring
2020 - heden

JUKE Nederland
Podcasthost van de podcast CHRIS
Sinds augustus 2020 maak ik wekelijks een podcast talkshow met
uiteenlopende onderwerpen binnen bepaalde pijlers. Ik regel zelf mijn gasten,
heb twee side-kicks die daarnaast ook een stuk research doen, doe de .
productie van de uitzending en zorg voor de promotie.

2018 - heden

chrismdeboer.online
Blogger/content creator
Blogger op het eigen platform en in te zetten als content creator voor derden.
Ik werkte onder meer voor Rogierovervliet.nl en praktijk
voor hypnotherapie Epione in Geleen. Mijn artikelen zijn tevens te vinden op
ModernMyths.nl

2015 - 2017

Fantasize.nl
Eigenaar
In 2015 richtte ik het eerste online journalistieke medium op met de
focus op alle fantastische elementen. Van Lord of the Rings tot
Superman, van Blizzcon tot Comic Con, het is er allemaal te vinden. Eind
2017 is Fantasize.nl overgenomen door een andere uitgever. Voor mij was
het een logisch moment om te vertrekken.

2014 - 2015

Whiplash Magazine
Hoofdredacteur a.i.
Verantwoordelijk voor de productie van het driemaal per jaar
verschijnende ledentijdschrift van Whiplash Stichting Nederland.
Eerste aanzet gemaakt naar crossmediaal publiceren.

2010 - 2014

Diverse opdrachtgevers (freelance)
Op het gebied van redactie, marketing en communicatie, w.o. Fontys
Nieuws, Health Inspiration, Vivent, Voedselbank Limburg-Zuid

Curiculum Vitae
2009 - 2010

De Week Van ‘s-Hertogenbosch
Redacteur i.o.

2008 - 2009

2Contact, ‘s-Hertogenbosch
Call agent / redacteur personeelsmagazine

2008 - 2008

Tribal Internet Marketing
Campagne assistant

2007

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Projectmedewerker Dag van het Park

2003 - 2007

PotterDome.com
Webmaster/oprichter
High traffic website over Harry Potter. Verantwoordelijk voor de inhoud,
het forumbeheer en contact met stakeholders.

Opleidingen
2020 - heden

Communication & Multimedia Design (deeltijd)
NCOI

2009 - 2010

Journalistiek (voltijd)
Fontys Hogescholen

2007 - 2009

Communicatiemanagement (voltijd)
Hogeschool Utrecht

2003 - 2007

Marketing & Communicatie (voltijd)
Koning Willem I College, Den Bosch

Referenties
Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

