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Maurice de Laat

Curriculum Vitae

Persoonlijke eigenschappen

Ik heb een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.
Ik ben gewend om zelfstandig te denken en te werken.
Ik ben niet alleen gewend aan, maar voel me tevens prettig bij, flexibele werktijden.
Ik geef de voorkeur aan praktisch werk; ik hou ervan om oplossingen te zoeken en
uit te voeren.
Zien dat mijn werk en oplossingen door anderen in de praktijk worden
gebruikt, geeft me plezier en voldoening.

Ervaring en specialiteiten
✔
✔
✔

Zeer ervaren in audioedting van zowel muziek als spraak, zowel analoog als digitaal.
Ervaren met een groot aantal professionele mengtafels.
Ervaren met o.a. Protools, Apple Logic, Ableton Live, Klotz, DHD, CoStar, Dalet 5.1 en
Omniplayer audio hard- & software.

Werkervaring en referenties
November 2015 Geluidstechnicus (freelance). Schuiven van uitzendingen sportradio, items
– heden monteren, verbindingen via hoogfrequent, isdn en 4G.

RTV Utrecht,
Utrecht, NL

November 2013 Geluidstechnicus (freelance). Schuiven van uitzendingen radio & TV, items Omroep Brabant,
– heden monteren, assistentie voor presentatoren en verslaggevers, voorbereiden en
Son, NL
uitvoeren locatie uitzendingen, verbindingen via hoogfrequent, isdn, satelliet en
4G. Mixen en uitversterken van live-acts. Referenties zijn op verzoek
beschikbaar.
November 2013 Licht- en geluidstechnicus. Creëren van front of house mix bij theater- en
– April 2015 musicalvoorstellingen voor kinderen en volwassenen.

Center Parcs
Erperheide,
Peer, BE

Mei 2008
Geluidstechnicus. Combineren en implementeren van technische riders,
- Augustus 2013 podium geluidstechniek, creëren van monitor- en front of house mix, opleiden
& aansturen vrijwilligers en stagiaires licht- & geluid, (coördineren van)
onderhoud aan de licht- en geluidsinstallatie, gastlessen verzorgen aan
studenten, inroosteren productieteam, techniek live radio-uitzendingen
verzorgen, productieleider. Sinds november 2011 tevens vervangend hoofd
TD. Referenties zijn op verzoek beschikbaar.

PopEi,
Eindhoven, NL

September 2009 Licht- & geluidstechnicus. Creëren van front of house mix bij theater- en
Center Parcs
- Oktober 2011 musicalvoorstellingen voor kinderen en volwassenen. Trainer collega licht- en Kempervennen,
Westerhoven, NL
geluidstechnici nieuwe internationale show. Referenties zijn op verzoek
beschikbaar.
April 2009
Geluidstechnicus (freelance). Als vaste technicus creëren van monitor- en
- Heden front of house mix voor diverse bands. Produceren, mixen en masteren van
uitgebrachte cd's. Referenties zijn op verzoek beschikbaar.
1996

Netwerkbeheerder (freelance). Installeren en onderhouden, meestal
- 2010 zelfstandig, van computernetwerken van klanten. Referenties zijn op verzoek
beschikbaar.

Diversen

Muis Netwerken,
Eindhoven, NL
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Persoonlijke gegevens
Naam
Woonplaats
Telefoon
Emailadres
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Vervoer

Maurice de Laat
Eindhoven
0 654 236 654
maurice@theirmasterssound.com
25 september 1970
Alleenstaand; geen kinderen
In bezit van rijbewijs 'B' en eigen auto

Hobby's en interesses
✔
✔

Talen
✔
✔

Ligfietsen, in het bijzonder velomobiel
Mixen in harmonische toonsoorten

Nederlands: zowel woord als schrift uitstekend
Engels: woord uitstekend; schrift goed

Opleidingen
2007 - 2009

Audio Engineering, School of Audio Engineering (SAE), Rotterdam, NL
Diploma behaald. Eindcijfer theorie 9,0; eindcijfer praktijk 8,5.

1993 - 1995

Informatica, Technische Universiteit Eindhoven, NL

1989 - 1993

Hogere informatica, Fontys Hogescholen, Eindhoven, NL
Diploma behaald. Afgestudeerd in de richting netwerkprotocollen en -communicatie.

Portfolio

Mijn portfolio, een mogelijk geactualiseerde versie van dit C.V. alsmede een Engelstalige versie van dit C.V. kunt u
vinden op mijn persoonlijke website http://www.theirmasterssound.com/
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