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Personalia: 

Naam:      Zerrouk                             

 

 
Voornaam:     Youssef 
E-mail:      youssef@zerrouk.nl 
Url:      www.zerrouk.nl 
Geboortedatum:    30-07-1980 
Nationaliteit:     Nederlandse 
Rijbewijs:     B   
 
Over mezelf: 
Mijn hart ligt in de journalistiek. Mijn passie om te schrijven en om zaken uit te zoeken, komen hier 
perfect tot zijn recht. Op dit moment ben ik bezig met een studie in deze uitdagende branche. In het 
schooljaar 2013/2014 ga ik afstuderen. Ik ben iemand die continu op de hoogte wil zijn van nieuws en 
actualiteiten. Zowel oude als nieuwe media gebruik ik dagelijkse om het nieuws tot me te nemen. Het 
liefste werk ik als verslaggever omdat ik dan dicht op het nieuws zit en lekker op pad kan gaan. Zo 
spreek ik de juiste mensen en kan ik een perfect item afleveren, elke keer weer. Ik kan met name 
ingezet worden als freelance journalist.  
 
Woorden als assertief, creatief, leergierig en communicatief vaardig omschrijven mijn persoonlijkheid. 
Daarnaast weet ik met een betrouwbaar voorkomen en de nodige humor vaak een prettige werksfeer 
te creëren. Door mijn jarenlange ervaring in de horeca ben ik gewend om hard te werken, goed 
samen te werken en bovenal flexibel te zijn. 
 
Opleidingen: 
2010 – heden:     HBO Journalistiek 
       Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg 
 
2003 - 2004:     HBO Beurs- en evenementenmanagement 
       Fontys Bedrijfshogeschool, Tilburg 
 
1997 - 2002:     MBO Toerisme en Recreatie 
       SG De Rooi Pannen, Tilburg 
 
1992 - 1997:     MAVO 
       Koning Willem II College, Tilburg 
 
Werkervaring: 
2013 – heden:     Freelance Samensteller Internet 
       Omroep Brabant, Son 

Verslaggevers en redacteuren aansturen, eindredactie 
plegen voor www.omroepbrabant.nl  
 

2012 – heden:      Freelance redacteur Nieuwe Media 
       Omroep Brabant, Son 

Nieuwsberichten schrijven voor 
www.omroepbrabant.nl, Crossmediale journalistiek  

 
2012:      Freelance Verslaggever 
       Onder Ons (Omroep Brabant), Son 

Televisieserie over succesvolle Brabantse allochtonen 
 

2012 - heden:      Freelance bedrijfsjournalist 
       Zerrouk Media, Tilburg 

Schrijfklussen voor verschillende opdrachtgevers in 
het bedrijfsleven 
 

 



Curriculum Vitae: 
 

 
2009 – 2012:     Bedrijfsvoorlichter    
       Kamer van Koophandel Brabant, 
van Koophandel Brabant, 

  Eindhoven en Tilburg 
  Voorlichting voor met name startende ondernemers, 

muteren handelsregister, opzetten sociale mediabeleid 
 
2007 - 2008:     Interim Professional  

Welten, Vessem 
      Detachering bank- en verzekeringswezen  
 
2005 - 2007:     Adviseur particulieren bankhal 

Rabobank Tilburg en omstreken, Tilburg 
  Actief benaderen van klanten (zakelijk) gericht op 

verkoop en service. Inventariseren van huidige en 
toekomstige  klantwensen en behoeften 
Verkoopgesprekken voeren met klanten 

       
1996 - 2005:   Barman/kok 

Verschillende horecabedrijven als bijbaan, 
Tilburg 

   Horecawerkzaamheden 
     
Vaardigheden: 
Certificaten en cursussen:   -Propedeuse Journalistiek 

-Cursus Bedrijfsvoering en Ondernemersschap (cert.) 
-Training 'Ondernemend Gastgericht, ook in 
grensoverschrijdende situaties' (cert. n.v.t.) 

 -Cursus rechtspersonenrecht (deelcert.) 
 -Reanimatie (cert.)  

   -Spaans 1 (cert.) 
    

omgang met computers:  Sociale media, Internet, Wordpress, Microsoft Office, 
Lotus Notes, DaletPlus, AVID, Mac OS X, Quantel 

 
Talenkennis:   Nederlands: moedertaal 
   Engels: uitstekend 
   Frans: redelijk 
   Spaans: basis 
Hobby’s: 
Schrijven, journalistiek, nieuws en actualiteiten, documentaires, internet, sauna en wellness, 
films en bioscoop, reizen, koken, lezen 


