Naam:
Adres:

Duncan Vrösch
Zuiderzeeweg 68F
1095KX, Amsterdam

Telefoon:
E-mail:

06 29 13 35 92
duncandag@gmail.com

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

3 juni 1998
Heerlen

Rijbewijs: Ja, B

Opleidingen:
2016 – heden

Bachelor Media en Cultuur

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
● gemiddeld cijfer: 6,3
2010 – 2016

Gymnasium

Bernardinuscollege Heerlen, Heerlen
● Hoofdrichting: Economie & Maatschappij en Cultuur &
Maatschappij.

Radio-ervaring
januari 2015 –
september 2016

Streekomroep START

Geleen
Radio DJ, social media medewerker
● presentatie en ondersteuning van diverse radioshows
● vormgever radio / tv en social media van de omroep

oktober 2016 – heden

RTV Parkstad

Landgraaf
Radio DJ, muzieksamensteller
● presentatie Weekendshow (elk weekend 13:00 – 16:00 uur)
en Weekendclub (vrijdag 18:00 – 20:00 uur)
● taak het muziekbeleid van het station in goede banen te leiden
● creatief bedenken van acties en online strategieën

Radio-evenementen
juli 2017

ParkCity Live
Het brengen van live content vanaf het populairste muziekfestival
van Zuid-Limburg: ParkCity Live. Twee dagen lang presentatie en
productie op radio- en onlinekanalen tussen 13:00 en 00:00 uur.

juli 2017

Kermis FM
Meedraaien in een professionele mediaorganisatie om 10 dagen
lang radio, tv en internet te vullen met de beste content vanaf de
Tilburgse Kermis door middel van het doen van
productiewerkzaamheden evenals inhoudelijk redactiewerk.

december 2017

Samen voor de voedselbank (L1)
Tijdens de week ‘Samen voor de voedselbank’ van L1, de publieke
omroep voor Limburg, presenteerde ik samen met Sjoerd
Duijkaerts de middagshow van L1 Radio tussen 13:00 en 16:00
uur om zo veel mogelijk producten op te halen voor het goede
doel.

Vaardigheden
● Taalbeheersing: Nederlands: moedertaal, Engels: goede
beheersing in spraak en schrift
Competenties
● Maakt af waarmee hij begonnen is.
● Kan duidelijk instructies geven, maar ze ook goed begrijpen.
● Doorzettingsvermogen als iets tegenzit.
● Erg sterk in zelfstandig werken.
● Wacht niet op anderen, maar neemt zelf initiatief.
● Betrouwbaar voor iedereen

