Persoonlijke gegevens
Naam: Jeffrey de Wit
Adres: Postelse Hoeflaan 47
Postcode: 5042 KA
Plaats: Tilburg
Mobiel: 06-27255904
E-mail: jeffrey@jeffreydewit.nl
Nationaliteit: Nederlands
Geboortedatum: 19-07-1991
Opleidingen
Sept. 2012 - heden: AV Specialist op het Koning Willem 1 College te Den Bosch.
Sept. 2010 - Sept. 2011: Bachelor Audiovisual media op de HKU te Hilversum.
Aug. 2003 – Juni 2010: Havo, Carolus Borromeus College te Helmond, behaald.
Werkervaring
Februari 2012 - nu: Jeffrey de Wit Video Productions
Het filmen en produceren van bedrijfsfilms, tv producties en het vrij inzetbaar zijn als
freelance editor en cameraman.
Juli 2015: Cameraman/Editor bij KermisFM
KermisFM is een multimediaal platform dat tien dagen uitzendt tijdens de Tilburgse
Kermis. In mijn rol als cameraman heb ik ENG items gedraaid, live de draadloze camera
bediend als operator en in de studio was ik operator voor het TV programma “Kermis
Vandaag”. Tevens was ik verantwoordelijk voor het monteren van de items voor de
programma’s en de eindmontage.
Augustus 2014 - Januari 2015: Redactiestage Boschtion Lokale Omroep Den Bosch
Boschtion was de lokale omroep van ’s-Hertogenbosch. In mijn rol als redacteur was ik
verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsvoorziening (zowel in beeld als in tekst) en het
filmen cq. monteren van het materiaal. Tevens de complete productie (en deels
presentatie) gedaan voor de verkiezingsavond van ’s-Hertogenbosch. Deze werd live op
TV uitgezonden en was het prestigeproject om Boschtion opnieuw op de kaart te zetten.
Oktober 2013 - Januari 2014: Productiestage RTL Productions BV
Bij RTL een ondersteunende rol gespeeld bij verschillende producties zoals “Sloop de
Crisis”, “De Nationale Opblijfavond” en de Winterradar commercial. Dit in rol als productieassistent en stagair.
April 2013 - Oktober 2013: Apple Sales Professional bij Ivizi te Maastricht
Verantwoordelijk voor het verkopen van Apple producten en accessoires in een team.
Tevens het realiseren van een passende oplossing voor klanten een Apple product willen
aanschaffen.
December 2010 - Juni 2012: Apple Sales Professional bij A-Mac te Eindhoven.
Verantwoordelijk voor het verkopen van Apple producten en accessoires in een team.
Tevens het realiseren van een passende oplossing voor klanten een Apple product willen
aanschaffen. Tevens daar opgeleid tot iPad Professional.

April 2009 - April 2011: Productie, presentatie en montage KunstbendeTV.
Kunstbende is een organisatie die talentontwikkeling stimuleert. Sinds een aantal jaren
hoort hier ook een eigen YouTube kanaal bij waar tijdens de verschillende regiofinales en
de grote finale door verschillende teams een impressie word gefilmd van Kunstbende.
2007 - 2010 : Palletafvoerder (part-time) bij de Groentehof te Helmond.
Hier verantwoordelijk geweest voor de goede doorstroom van de ingepakte groenten
richting de logistieke afdeling.
Nevenactiviteiten
- Freelance als cameraman, producer en editor inzetbaar.
- Radiomaker bij GlowFM in Eindhoven. Elke maandag maak ik het programma “Glow
Evening”
- Zelfstudie C++ (codering)
Hobby’s
Sport; tweemaal per week hardlopen, eens per maand in de sportschool.
Reizen; wanneer het mogelijk is reis ik graag. New York heeft mijn grootste voorkeur, maar
met een trein of vliegtuig kun je snel op de mooiste plekken komen.
Vaardigheden
Vreemde talen
- Engels: vloeiend
- Duits: goede kennis
- Goede kennis van Final Cut Pro (7 en X), Premiere Pro, After Effects en Audition
- Zeer goed bekend met Apple computers, Apple telefoons en de werking van de software.

