charlotte
van egmond
verhalenmaker

dit ben ik
Als afgestudeerd
communicatiewetenschapper en

dit deed & doe ik
FREELANCE
VERHALENMAKER

vertel ik verhalen - in de
vorm van reportages,

journalist ben ik gek op het vertellen van
mooie verhalen. In woord, foto en video.

Onder de naam Charlie

Overal,
01-2019 tot heden

Over thema's die er echt toe doen. Ik kijk

podcasts, vlogs en insta
stories. Het liefst over
duurzaamheid, sociale

graag kritisch naar mezelf en de wereld

kwesties en relaties.

om me heen en zie ontmoetingen met

O.a. voor Evangelische

nieuwe mensen als een interessante

Omroep, Tearfund,

leerschool.

Compassion, NPO Radio 1,
Royal Lemkes

EINDREDACTEUR

hier vind je mij

BEAM

omroep,

charlottebrussee@gmail.com
rikandcharlie.com
06-24164999

redactie en freelancers
aansturen, fotoshoots

Evangelische

Middenweg 43, 2235 EB Valkenburg

Content planning,

2017-2019

organiseren en
vormgeving bepalen van
BEAM Magazine (oplage
48.000)
Stagiaires begeleiden
Campagnes bedenken
om nieuwe leden te

Instagram: @charlottevanegmond
Facebook: @CJBrussee
Youtube: Rik & Charlie
LinkedIn: Charlotte van Egmond

werven
Meehelpen met
organisatie van de EOJongerendag (20.000
bezoekers)

dit studeerde ik
VRIJE

UNIVERSITEIT

UNIVERSITY

OF

dit deed & doe ik
(nog meer)

AMSTERDAM

QUEENSLAND,

BRISBANE

Bachelor of Arts:

Communicatiewetenschap (2010, cum laude)

CROSSMEDIAAL
REDACTEUR

Master of Arts:
Journalistiek (2012)

BEAM

Unieke content maken
voor eo.nl/beam (4
miljoen unieke
bezoekers per jaar),

Evangelische
omroep,
2014-2016

BEAM Magazine en
social media
Plaatsvervangend
eindredacteur online

hier vrijwilligde ik

Wekelijkse liveshow op
YouTube presenteren

BOAT

REFUGEE

Documentaire Seks, God

FOUNDATION

& Trouwringen voor

Psychosociale missie, Samos (2018)

HART

VOOR

3LAB/NPO3
EO-Jongerendag helpen

HAÏTI

organiseren

Kinderdorp Bon Repos, Port-Au-Prince (2017)

VERSLAGGEVER

dit leerde ik

Verslaglegging lokaal
nieuws

Noordhollands &
Leidsch Dagblad

Netwerken totdat je
erbij neervalt

2012-2014

Crossmediaal en conceptueel denken
De Social Media Redacteur (NPO)
(iPhone) fotografie
Mobiele Journalistiek (NPO)

MARKETING
ASSISTANT

Voice-over en stem coaching

SEO-teksten schrijven
Nieuwsbrieven schrijven
Marketing en sales

Coolrooms

(Makkelijk Praten)

2011-2012

Creatief denken (De Rijmfabriek)
Werken met deadlines

Evenenemnten
organiseren voor
secretaresses

dit maakt mij blij

dit kan ik

De geur van verse bonen

Interviewen, schrijven, bloggen

Een reep Tony's Chocolonely voor mezelf

Filmen en monteren (Final Cut Pro)

Een tweedehands kledingstuk dat als

Fotograferen, nabewerken (Adobe Lightroom)

gegoten zit scoren

Content planning

Met de trein naar Marokko

Social media strategie

Ontspullen

Project management

Een vegan bananenbrood bakken

Nederlands uitstekend, Engels goed, Frans
redelijk
Rijbewijs B

