
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09-2017  

–  

Heden 

Junior Redacteur en Content Creator 

Snippet Media 

Voor vijf welbezochte online magazines schrijf ik artikelen en blogs, en maak ik originele 
videocontent. Dit schrijf, film en monteer ik in huis. Als junior redacteur poog ik de kwaliteit van 
alles omtrent de websites op een hoog niveau te houden, let ik op huidige trends en 
ontwikkelingen, en overzie ik de planning. 

02 - 2016 

 –  

06 - 2016 

Stagiair / communicatiemedewerker 

Het Nederlands Letterenfonds 

Stagiair op de communicatieafdeling, waar ik de website, social media en blogposts verzorgde. 
Daarnaast heb ik er redactiewerk gedaan, en productionele taken uitgevoerd bij televisieopnames 
van NPO’s Letteren &cetera, en seminars. 

 

03 - 2011 

 –  

            05 – 2015 

         

 

Servicemedewerker 

Pathé de Kroon te Zwolle 

Als servicemedewerker bestonden mijn taken uit achter de kassa bij het buffet staan, de 
bioscoopzalen in- en uitlopen, schoonmaken, en het verzorgen en presenteren van kinderfeestjes. 
Hier heb ik geleerd om onder hoge druk te werken en pro-actief te organiseren.  

 
 

 

 

2011 
HAVO-diploma 

Ichthus College, te Kampen 
 

                2017 

 

Bachelor of Arts – Creative Writing 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, te Arnhem  
 

 

 

 

Geboortedatum : 25 oktober 1993 
Adres :   Buxtehudestraat 101, 8031 KV Zwolle 
Telefoon :   0645008520 
Email :   nffelix@hotmail.com 
Rijbewijs :    Rijbewijs B 
Website/portfolio : nick-felix.com 
 
 
 
 

   Opleiding 

16 

  Werkervaring 

Contactinformatie 

Ik ben Nick Felix, een 24-jarige schrijver en filmmaker, gespecialiseerd in new en social media. In 
mijn vrije tijd kook ik graag, want daar maak ik niet alleen mezelf, maar ook de mensen om mij 
heen blij mee, en probeer ik de wondere verhalen van onze wereld te vertellen met film en tekst. 
Daarnaast lees ik veel en ben ik een groot filmliefhebber. Ik ben creatief, leergierig, positief, 
gedreven, sociaal, en presteer uitstekend onder druk. 



 

 

 

 

 

 

 

Nederlands  

Engels  

CMS-systemen   

Microsoft Word                                        

Adobe Premiere Pro                               

Wordpress  

 

- Veiligheidscursus ‘Omgaan met vervelend gedrag 
en agressie’ behaald bij Bureau Control. 

- Samen met vier andere studenten PERPLEX 
magazine opgestart. 

- Tekst- en creatief redacteur bij het opstarten van 
Schrijfbende!, een schrijfatelier wat 
schrijfworkshops verzorgd voor groepen 
kinderen onder de dertien. 

   Vaardigheden en talen           Overige 

 


