
MASCHA LANGE

VAARDIGHEDEN

“Mijn kracht ligt in het allround zijn. Ik maak 
content van A tot Z. Wanneer ik een concept 
ontwikkel zie ik het al voor me in de publicatie 
en heb ik er ondertussen inhoudelijk en logistiek 
over nagedacht. Hierdoor is de uitvoering haal-
baar maar blijft er ook ruimte voor improvisatie 
tijdens het productieproces.”  

VRIJE TIJD

Kiten, duiken, reizen, surfen & snowboarden 

CURSUSSEN

UvA · Contentmarketing
Suzan Bosman · Presentatie 
Character Media · Regie, Interview & Voormontage 
C-Academy · (Zakelijk) vloggen 

#Sportief #Communicatief #Creatief 
#Stressbestendig #Optimistisch #Durft
#Spontaan #Teamspirit #Zelfstandig
#Pro-actief #Allround #JA-instelling

OPLEIDINGEN

Hogeschool Inholland 2011-2017

Media en Entertainment Management

Christelijk Lyceum Delft 2007-2011

HAVO

@  mascha.lange@gmail.com
 T + 31 6 41 43 32 03
 W  www.maschalange.com

Content Creatie ·  Redactie ·  Productie ·  Presentatie

2016 

2014
BNNVARA · Programmamaker
....................................................
3 op Reis · 101 op Reis · The Freestyle Games · Proefkonijnen · Pilots

Als programmamaker bij BNNVARA maakte ik infotainment programma’s om de kijkers  

te informeren, inpireren en entertainen. 
 
· Managen van verschillende aspecten van pre - tot postproductie inclusief script  
  schrijven en het produceren van afleveringen voor NPO1 of NPO3.
· Ontwikkelen van nieuwe programma’s en spin-offs van bestaande programma’s 
  inclusief veld onderzoek, het maken van pilots en testen bij de doelgroep.
· Aansturen van de cameraploegen en presentatoren. 
· Ontwikkelen en coördineren van online strategieën als verlenging van de tv  

  programma’s voor de bijbehorende websites en sociale media. 

2018 

 2016
Freelance · Programmamaker & Content Creator 
....................................................
ING · Redbull · Solar Weekend · 3FM Awards · RTL Concentrate · Serious Request  
Als freelancer ontwikkelde en maakte ik content voor mijn opdrachtgevers.

· Ontwikkelen en maken van (online) content en campagnes voor verschillende  kanalen:  
  TV, YouTube, Instagram en Facebook. 
· Managen van alle aspecten van pre - tot postproductie inclusief content schrijven en 
produceren en het presenteren en regisseren van video’s. 

· Aansturen en coördineren van projecten, programma’s, teamleden & freelancers.

Opzoek naar een nieuwe uitdaging.∞

CERTIFICATEN

Rijbewijs B

PADI Open Water

TALEN

100% 90%

Benieuwd wat ik nog meer gedaan heb?
Ik kom het graag vertellen in een persoonlijk gesprek!

2013 ...

Rijbewijs A

Divimove · Creative Producer Branded Content  
....................................................
ING · KNVB · Maybelline · Unilever · Playstation · Pepsico · Easyjet · Topnotch 

Als creative producer ontwikkelde en maakte ik (branded) content voor verschillende 

merken om hun marketing boodschappen via diverse media aan de doelgroep te brengen. 

· Werken met (inter)nationale merken en brand/marketing managers om boodschappen 
  en concepten te vormen. 
· Coördineren en maken van content creatie, ontwikkeling en kalenders voor dagelijkse 
  en lange termijn projecten voor verschillende kanalen van web tot sociale media. 
· Aansturen van teamleden, leveranciers,  freelancers en/of influencers. 
· Managen van verschillende alle projecten en aspecten van pre - tot postproductie  
  inclusief het schrijven, regisseren en produceren van content. 

· Storytelling kansen creëren voor nieuwe producten en seizoens gebonden concepten. 

2019 

 2017

2020 

2019
Freelance ·  Creative Producer & (Branded) Content Creator
....................................................
Mistral · Universal Music · Freshtival · AVROTROS · Boosted Boards · Heineken 0.0%

Als freelancer ontwikkel en maak ik branded content voor verschillende organisaties zodat 

zij geen ander medium nodig hebben maar zelf de broadcaster zijn van hun eigen content. 

· Ontwikkelen en coördineren van branded content voor verschillende kanalen van web 
   tot sociale media inclusief het creëren van een consistente content kalender. 
· Onderzoeken van het online bereik van de concurrentie om constant voorop te blijven 
  staan op het gebied van content marketing trends. 
· Aansturen van leveranciers, freelancers en/of teamleden. 
· Kennis genereren van de doelgroepen om een following op te bouwen en te behouden. 
· Managen en coördineren van aspecten van pre - tot postproductie 

   inclusief schrijven, produceren,  presenteren en regisseren van content. 

VAARDIGHEDEN

YouTube · Content Strategy & Brand Program 
Adobe · Photoshop, InDesign & Premiere Pro 
Montage · Final Cut Pro & Avid  
Presentatie · Powerpoint & Keynote


