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PROFIEL

Naast dat ik creatief ben in denkwijze en
uitvoering, ben ik iemand met goede
communicatieve vaardigheden. Ik ben
mensgericht, maak graag contact en denk
met de ander mee.
Ook ben ik goed in het bedenken,
organiseren en ondernemen van (nieuwe)
activiteiten.
Dankzij mijn open persoonlijkheid en
betrokkenheid ben ik een goede teamplayer
maar ik kan ook goed zelfstandig werken.

KWALITEITEN

- Creatief
- Contact maken & netwerken
- Zorgzaam & betrokken
- Samenwerken en overleggen
- Klantgericht werken
- Origineel
- Analytisch
- Anderen iets leren en begeleiden

VAARDIGHEDEN

- Nederlands			
- Engels			
- Frans			
- Duits			

SOFTWAREKENNIS

- MS Word			
- MS Powerpoint			
- MS Excel			
- Adobe Photoshop			
- Adobe Illustrator			
- Adobe Indesign			
- Adobe Premiere Pro			
- Adobe After Effects			
- Adobe Edge Animate			
- Mailchimp			
- Autodesk 3D Studio Max			
- Wordpress			

INTERESSES

>		 FREELANCE VORMGEVER - KLOOSTERBOERR.NL
		Grafisch ontwerp, DTP, Animatie, Illustratie en Concept-design

AUG ‘14 - HEDEN

>		 CUSTOMER SUPPORT MEDEWERKER - APL / CMA CGM
		Administratieve werkzaamheden, telefonisch of per email

MEI ‘16 - SEPT ‘19

>		 VOICE-OVER WERKZAAMHEDEN

DEC ‘13 - DEC ‘13

>		 CHAUFFEUR & GASTHEER - JEEVES

FEB ‘10 - JAN ‘16

>		 DIVERSE OVERIGE (UITZEND)WERKZAAMHEDEN

JUL ‘96 - MEI ‘16

		voor verschillende opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld:
		 een handleiding voor MS Project 10, illustratieve nieuws-inhakers,
		 infographics, persoonlijke bruiloft- en geboortekaarten,
		 flyers en logo’s.

		 contact voeren met logistieke bedrijven die verschepen via
		 APL / CMA-CGM en informatie verschaffen over boekingen,
		 waardepapieren of reisinformatie.

		 Inspreken voor Checkme Producties (Reclame ‘Universele Rechten
		 van de Mens’ en try-out film ‘De Impasse’) & OPEN Rotterdam.
		 Dienstverlening op het gebied van vervoer zoals chauffeurswerk,
		 hiking, valetparking en gastheer tijdens evenementen.
		 koerier | administratief | groenvoorziening | thuiszorg | verhuizen |
		 post- & weekbladbezorger | afvalinzameling | telefonische verkoop
		

- Snel & Blind Typen
- Stemacteren
- Rijbewijs B

TALENKENNIS

WERKERVARING

OPLEIDINGEN

> HBO - MEDIA & ENTERTAINMENT MANAGEMENT
		HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM
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> Veel muziek, vooral Folk, Americana, Cajun
Bluegrass, Zydeco, Country & Rock’n Roll
> Wielrennen n binnen- en buitenland
> Wandelen
> Reizen, cultuur en geschiedenis
> Vintage en Modern Design
> Films, zowel arthouse als blockbuster
> Musea en tentoonstellingen bezoeken

SEPT ‘10 - JAN ‘16

				 Minor: Film Productie & Management
				
TV Productie & Management
				
Radio Productie & Management
				
Experiencemanagement

		
			 STAGE TELEVISIEPRODUCTIE - OPEN ROTTERDAM
			 Ondersteuning bij productionele werkzaamheden, zoals filmen, grafische vormgeving
			en animatie, en assisteren op de nieuwsredactionele, bij het schrijven van
			nieuwsberichten, voor de lokale omroep OPEN Rotterdam.

			 STAGE-OPDRACHT
			 Idee, formatontwikkeling en co-productie van het
			 televisieprogramma ‘Toerist in 010’ over toerisme in Rotterdam.
			 Klik hier om te zien.

				 AFSTUDEERONDERZOEK
			 Kwalitatief onderzoek naar de motieven van lokale MKB-ondernemers bij het
			 adverteren via het televisiekanaal van de lokale omroep OPEN Rotterdam.
			 Klik hier om te lezen.

		
				 🎓 DIPLOMA - BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
> HBO - COMMUNICATIE				
		HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM
> HBO - ADVERTISING				
WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM
			
			 PROPEDEUSE

SEPT ‘10 - JAN ‘16
SEPT ‘07 - JUN ‘09

SEPT ‘02 - JUN ‘06

			 STAGE 01 - WEBDESIGN - 4-DIMENSIONS		

			 Assisteren bij de vormgeving van pagina-headers, online
			 nieuwsbrieven en het ontwerpen van een online advieshulp
			 op het gebied van mobiele telefonie.
			 STAGE 02 - VORMGEVING - ZOUTEWELLE MEDIA GROEP
		 Assisteren bij ontwerp en vormgeving van digitale spellen
		 gericht op kindereducatie.

		
🎓 DIPLOMA - MULTIMEDIA VORMGEVEN - NIVEAU 4
		

VRIJWILLIGERSWERK

> 		 GRAFISCHE ONDERSTEUNING - CS010 		
		Voor de Rotterdamse wielervereniging Cycle Sport 010 (CS010),

DEC ‘17 - HEDEN

>		 PENNINGMEESTER - WOONGEBOUW WESTERSINGEL 		 STADSWONEN (WOONSTAD)

SEPT ‘12 - JAN ‘18

> 		 ROEICOACH, ORGANISATIE ACTIVITEITEN &
		 GRAFISCHE ONDERSTEUNING - A.R.S.R. SKADI
		Tijdens studie lid geweest van de Algemene Rotterdamse

SEP ‘09 - SEP ‘13

		 waar ik lid van ben, ondersteun ik in het grafisch ontwerpen.

		Het bijhouden van de financiën en assisteren van het dagelijks
		 beheer binnen het woongebouw Westersingel.

		 Studentenroeivereniging Skadi. Naast roeien en het verenigingleven
		 actief geweest in het coachen en binnen diverse commissies op het
		 gebied organisatie van activiteiten en grafische ondersteuning.

> INSTRUCTEUR INTERNET 			
		 BWAFANO WOMANCLUB - MPOROKOSO (ZAMBIA)
		Op verzoek van een kennis die lange tijd in het noorden van

FEB ‘07 - MRT ‘07

		 Zambia heeft gewoond en daar een vrouwengroep heeft opgericht,
		 heb ik een presentatie gegeven over wat internet is en de
		 mogelijkheden er van.
		 Daarvoor heb ik een ‘Google’-zoekmachine nagemaakt met een
		 aantal sub-pagina’s en een animatie van ‘Google Earth’.

> 		 JEUGDLEIDING - SCOUTING DIE WILTGRAEFF
		Wekelijks leiden van opkomsten en organiseren

SEPT ‘03 - SEPT ‘09

> 		 JEUGD & JONGERENWERK - BREAK OP ZONDAG
		Voor de Protestantse Gemeente Wageningen een jeugdsoos

SEPT ‘00 - SEPT ‘06

		 activiteiten en kampen.

		 mede opgezet en geleid. Doel was om activiteiten te organiseren
		 voor gelovige jongeren in Wageningen op de zondagavond. 

		

Kli k hi er naast
om naar m i jn
Li nkedi n- pr ofi el
t e gaan > >

WWW.LINKEDIN.COM/IN/RUDOLFKLOOSTERBOER

> MBO - MULTIMEDIA VORMGEVEN
GRAFISCH LYCEUM UTRECHT

