
Geboren 16 november 1988 (Beveren Waas) 

Profiel Als kind was ik gefascineerd door muziek en de media, vooral radio. In de loop van de 
jaren groeiden mijn fascinaties aan met sociale media, film en multimedia. Ik ben 
creatief, optimistisch en hulpvaardig en heb gevoel voor humor en beschik over een 
gezonde dosis journalistieke nieuwsgierigheid.  

Opleiding Middelbare school: 
- Sint-Maarten Scholencampus Beveren (Latijn-Wiskunde) - afgestudeerd in 2006 

Hoger onderwijs: 
- Universiteit Antwerpen (Communicatiewetenschappen) – gestopt in 2008  
- Plantijn Hogeschool Antwerpen (Journalistiek - optie Radio) - afgestudeerd in 2011  
- RITCS (Audiovisuele Kunsten - Radio) - master in 2015  

Ervaring MEDIALAAN - ON AIR COMMUNICATIE (promo producer) juli 2016 tot nu  
Mijn werk bestaat er uit om trailers van 30 en 15 seconden te maken van de films en 
programma’s  op alle zenders van MEDIALAAN. Hiervoor moet ik rekening houden met 
de huisstijl en de doelgroepen van verschillende zenders. Deze job doe ik freelance 

 MEDIALAAN - KADET (netstem) december 2015 tot nu  
Als netstem ben ik te horen in spotjes en trailers voor programma’s en acties van de 
jongerenzender gericht op 8 tot 12-jarigen. Deze worden regelmatig tussen de 
programma’s op KADET uitgezonden.  

 VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA - BRUZZ (spotstem) augustus 2016 tot nu  
Ik lees spotjes in voor de Brusselse stadsradio BRUZZ. Dit zijn spotjes voor allerlei 
verschillende (vooral Brusselse) evenementen. Deze job is vrijwillig.  

VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA - BRUZZ (radio-DJ) februari 2017 tot nu  
Ik lees spotjes in voor de Brusselse stadsradio BRUZZ. Dit zijn spotjes voor allerlei 
verschillende (vooral Brusselse) evenementen. Deze job is vrijwillig. 

 MEDIALAAN - VTM NIEUWS (digitale redactie / research) december 2015 tot april 2016   
Als lid van de digitale redactie bestond mijn takenpakket uit het maken van artikels op 
de website vtmnieuws.be, vaak in combinatie met het monteren van korte 
filmfragmenten. Daarnaast beheerde ik ook de sociale netwerken Facebook, Twitter en 
Instagram. Als researcher hielp ik de journalisten met de voorbereiding voor hun 
stukken door onder andere interviews te regelen en informatie te vergaren over 
evenementen waarover reportages werden gedraaid.  

 VRT - Ketnet (community-beheer, deeltijds) augustus 2012 tot december 2015  
Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van het sociaal netwerk op www.ketnet.be: 
alles wat binnenkomt op de website kijk ik na en indien nodig grijp ik in zodat de 
kinderen die de site gebruiken op elk moment veilig zijn. 
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VRT - MNM (opleiding radio-DJ) juni 2014 
Opleiding tot DJ voor radiozender MNM. Ik werd uitgenodigd na het project Rock’N Roll 

Radio Highschool. De opleiding omvatte presentatie, werken met DaletPlus, leren van 

de huisstijl en op een juiste manier gebruik maken van jingles. 

XL Air (presentatie, redactie, productie, vormgeving, techniek) 2011 tot 2015  
Vrijwillige medewerking aan de studentenradio XL Air. Ik werkte mee aan diverse 

programma’s als: 
 - presentator (De Doemdenkers, De Overhoring, Konnichiwa, Brainiac, De Zwarte 

    Lijst)  
 - redacteur (Absent, De Grote Geschiedenisshow)  
 - producer (Geen Nieuws, Lowikipedia & Encyclomarie, Levende Sprookjes,  

    Wetenschapswijven, Mark’s Vriendenboek)  
 - Cel techniek (hoofd, verantwoordelijk voor alles wat met de technische kant van 

    radio te maken heeft, zoals de studio en het materiaal)  
 - Cel vormgeving (het maken van spotjes en jingles voor XL Air en de   

    evenementen die XL Air organiseert en waaraan de zender meewerkt) 

VRT - MNM Rock’N Roll Radio Highschool (redactie) januari 2015 
Schoolproject voor de Masterclass Radio aan het RITCS. De opdracht hield in om een 

format te bedenken samen met de klasgroep en gedurende twee avonden een 

programma van twee uur maken volgens dat format op MNM. Daarnaast werkten we 

een derde avond als groep mee als redactie voor het programma Generation M. Voor 

alle drie de uitzendingen heb ik redactiewerk gedaan, audiomontages en photoshops 

gemaakt en sociale media beheerd. 

Medialaan - Radionieuws (stage, nieuwsredactie) september - november 2014 
Stage bij de radio-nieuwsdienst van Medialaan (voor zenders Q-music, JOE fm en 

Belganews) in het kader van mijn opleiding aan het RITCS. Ik zocht naar nieuws, schreef 

nieuwsberichten en nam telefonische interviews af. 

VRT - MNM Rock’N Roll Radio Highschool (redactie, presentatie) februari 2014  
Schoolproject voor het Atelier Radio aan het RITCS. De opdracht hield in om een format 

te bedenken samen met de klasgroep en gedurende drie avonden een programma van 

twee uur maken volgens dat format op MNM. Voor alle drie de uitzendingen heb ik 

redactiewerk gedaan en audio- en videomontages gemaakt, één uitzending heb ik ook 

gepresenteerd.  

FM Brussel (stage, radioredactie) december 2012  
Stage bij de lokale zender FM Brussel in het kader van mijn opleiding aan het RITCS. 

Hiervoor heb ik vooral reportages gemaakt en redactiewerk gedaan.  



Klara-Festival Van Vlaanderen (Vakantiejob - allerlei) zomer 2011 en 2012  
Heel uiteenlopende taken: gastheer bij events, chauffeur van genodigden, 

parkingbeheer, flyeren,...  

VRT - Studio Brussel (Stage, radioredactie) april - mei 2011  
Stage bij radiozender Studio Brussel in het kader van mijn opleiding Journalistiek. Ik heb 

er hoofdzakelijk meegewerkt aan het programma Sound of Sam, maar ook aan De 

Wereld van Sofie, Music@Work en Vrienden van de Radio. 

VRT - Studio Brussel Music For Life (Reporter) december 2010  
Bij de editie van Music For Life 2010 in Antwerpen heb ik via mijn opleiding Journalistiek 

de kans gekregen om reportages te maken rond de acties van Music For Life. Deze 

reportages zijn op de website en de Facebookpagina van Studio Brussel gekomen. 

VRT - Radio 2 / RTBF - Vivacité: Belgodyssée (Reporter) december 2010  
Laureaat voor de wedstrijd Belgodyssée van Radio 2 en Vivacité. Ik heb er een 

reportage gemaakt over Europeanen die werken in Brussel.  

Medialaan - Q-music / JOE fm (Stage, Radioredactie) zomer 2010  
Stage bij radiozenders Q-music en JOE fm in het kader van mijn opleiding Journalistiek. 

Ik heb er vooral meegewerkt aan het programma Wim Oosterlinck Showtime, maar ook 

aan Lilaleen, Top 40 Hitarchief en de JOE Top 2000. 

Vaardigheden Taal 
- Uitstekende kennis van de Nederlandse taal (moedertaal) 
- Uitstekende kennis van het Engels 
- Goede kennis van het Frans. 

Informatica 
Uitgebreide kennis van een divers gamma aan computerprogramma’s: 
 - Microsoft Office  
 - Diverse montageprogramma’s voor video (AVID News Cutter en Media  

    Composer), foto (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign) en geluid (Logic     

    Pro X, Samplitude, Pro Tools) en nieuwe programma’s heb ik erg snel onder de 

    knie  
 - Vlotte kennis van Radiosoftware: Dalet 5.1, DaletPlus en Zenon  
 - Grote interesse en bovengemiddelde kennis van hardware, zowel van computers 

    als van diverse mobiele apparaten. De nieuwigheden en evoluties hier rond volg 

    ik op de voet. 

Diverse 
- In het bezit van een rijbewijs B. 
- Vlot blind typen 
- Actief op sociale media: 
 - Facebook: /thomas.rottier  



 - Twitter: @LegendaryThomas  
 - Instagram: legendarythomas  
 - Snapchat: legendarythomas


