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Albert-Jan Cornelissen 

De Enk 27 
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7 Oktober 1980 
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Opleidingen 
HAVO op het Christelijke College Groevenbeek te Ermelo, geslaagd. 

VWO op het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo, geslaagd.  

HEAO op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

Studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Scriptie: 

'Concurrentie tussen geschreven media en internet', afgestudeerd.  

 

Werkervaring 
Vertaalwerk voor AutoWeek en kort daarop het magazine GTO. 

Gezien mijn grote liefde voor auto’s heb ik op een gegeven moment 

een open sollicitatie gestuurd naar hoofdredacteur Tonie 

Broekhuijsen. Ik vind het erg leuk om over auto’s te schrijven, het is 

meer hobby dan werk, en ik kreeg vanaf het begin veel vrijheid wat 

betreft de inhoud van de artikelen. De meeste verhalen vertaal in 

dan ook niet letterlijk, maar schrijf ik naar eigen inzicht met de feiten 

uit het oorspronkelijke verhaal in het achterhoofd. Veel kaders en 

dergelijke zijn van eigen hand, waarbij ik als informatiebron ook 

gebruik maak van het internet. 

 

Medewerker eindredactie AutoWeek/GTO, op invalbasis. Naar 

aanleiding van het vertaalwerk werd ik in mei vorig jaar gevraagd om 

(in eerste instantie) tijdens de zomermaanden in te vallen op de 

eindredactie van AutoWeek. Nu doe ik dit regelmatig. Een baan die 

me op het lijf is geschreven, aangezien deze mooi aansluit op mijn 

vaardigheden en mijn studie, en ik erg graag bij een autotijdschrift 

wilde werken. Hier deed ik ook ervaring op met Mac InDesign en, 

toen ik even later ook voor GTO en het AutoWeek Jaarboek 

eindredactiewerk ging doen, Quark Xpress. Erg leuk, om ook deze 

wat vormgeefachtige kant van het werk te kunnen doen. Daarnaast 

omvat het ook zaken als het schrijven van reclamewerven, en 

bedenken van teksten voor bijvoorbeeld de inhoudsopgave en de 

‘Uitlaat’, oftewel de laatste pagina. 

 

Vertaalwerk en de verantwoordelijke eindredacteur voor AutoWeek 

Motor en Sport. Tijdens het opzetten van dit tijdschrift nam ik samen 

met een externe vertaler het vertaalwerk hiervoor voor mijn 

rekening en was ook de eindredacteur van dit blad. Een behoorlijke 

verantwoordelijkheid, aangezien er ook qua opmaak nog aardig wat 

bij kwam kijken om het allemaal in goede banen te leiden. De opzet 

was om uit concurrentieoverwegingen twee exemplaren van dit blad 

uit te brengen, en hoewel de verkoopcijfers duidelijk beter uitvielen 

dan verwacht, bleef het daar om budgettaire redenen helaas bij. 
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Vanaf maart 2007 

 

Sinds enkele maanden is mijn grote droom uitgekomen: het schrijven 

van reportages en rij-impressies voor AutoWeek. Dat doe ik met 

nieuwe modellen tijdens de internationale persintroducties, die 

veelal twee dagen duren in het buitenland op bijzondere locaties 

plaatsvinden. Fantastisch om van je hobby je beroep te kunnen 

maken. Ik vind het erg leuk om te schrijven, en als het dan ook nog 

over auto’s gaat is dat toch wel de ideale combinatie. Bovendien 

geeft het elke keer toch weer een speciaal gevoel om iets 

gepubliceerd te zien worden dat van eigen hand is.  

 

Freelance medewerker HS Publicity te Bodegraven. Voor deze 

opdrachtgever doe ik vertalingen, het schrijven van 

mailings/persberichten en redigeerwerk. 

 

Freelance medewerker uitgeverij Read & Road Publishers te Almere. 

Werkzaamheden omvatten het schrijven en produceren van 

artikelen voor de magazines Van Business Magazine en Tyrezone 

(B2B van Profile Tyrecenter). Daarnaast schrijven van commerciële 

teksten/mailings. 

 

Als freelance medewerker nauw betrokken bij het nieuw opzetten 

van het magazine Zakenauto van Reed Business te Maarssen. 

Werkzaamheden omvatten de productie van tests en rij-impressies 

(inclusief de fotografie) en ik ben verantwoordelijk eindredacteur 

van dit magazine. 

 

Freelance medewerker vakbladen Automotive en Fleetmotive (24x 

p.j.), vaste rubriek internationaal autonieuws en productie van 

artikelen. 

 

Sinds maart dit jaar schrijf ik autonieuwsberichten voor de websites 

www.zibb.nl en www.zakenauto.nl, daarnaast maak ik ook de 

nieuwsselectie voor nieuwsbrief van Zakenauto. 

Hobby's 
Auto’s en de auto-industrie in het algemeen 

Films 

Muziek 

Hardlopen 

Badminton 

Zwemmen 

 Vaardigheden 
 Goede kennis van Duitse en Engelse taal, in woord en geschrift. 

 Goede kennis van de Nederlandse taal. 

Vaardig met Word, Mac OS-X InDesign / Quark Xpress en internet. 

 


