
 

 
 
 
 
 

Persoonlijk Profiel 

 uitstekende communicatievaardigheden; hoge integriteit  

 professioneel; onderkent het essentiële belang van kwaliteit leveren 

 oog voor detail maar houdt het totaalplaatje in de gaten 

 goed planning- en organisatievermogen  

 flexibel; werkt goed in teamverband 

 betrouwbaar en zelfverzekerd, enthousiast en leergierig 
 

 

Curriculum Vitae – Christine Gardner 

Ervaring 

 vertalen NL-EN sinds 1994, uitvoeren van meer complexe opdrachten sinds 2006 

 reviseren/proeflezen van Engelse teksten, vooral teksten geschreven door Nederlandstaligen 

 vaardig in het gebruik van SDL Trados 2007 en SDL Trados Studio 2009 software 

 vaardig in het gebruik van Microsoft Office 2007 om diverse documenten te produceren/vertalen 

 goed ontwikkelde onderzoeksbekwaamheid 

 brede belangstelling en ervaring in diverse gebieden 
 projectmanagement – 6 jaar ervaring, grootste team was 12 mensen (software ontwikkeling)  

 
Prestaties 

 Masters titel in Franse Taal en Literatuur 

 in 1989 ben ik verhuisd naar Nederland en heb ik de taal en cultuur snel eigen gemaakt. Ik ben 
continu bezig met taal en mensen gaan er regelmatig van uit dat ik Nederlandstalig ben. 

 in 2006 heb ik mijn talenten gebruikt om een eigen bedrijf te beginnen  

 succesvol leidinggeven aan diverse software ontwikkelingsprojecten met teams tot 12 mensen 

 het vermogen om me goed aan te passen aan nieuwe landen (NL/FR) en situaties  

 
Carrière 
Sinds april 2006, eigenaar bij Schot in de Roos www.sinder.nl 
Ik heb veel verschillende functies en opdrachten uitgevoerd, waaronder: 

 vertalen NL-EN van tijdschriften, boeken, websites en andere documenten voor vaste klanten zoals 
InOtherWords, NAi Uitgevers, Oase & Frame vooral in het gebied van architectuur, stedebouw, 
design en kunst.  

 revisiewerk Engels voor verschillende vertaalbureaus en directe klanten 

 jun 07 tot sep 09: parttime accountmanager voor Agility House, Nieuwegein – klantencontact en 
ondersteuning, samenwerken met ontwikkelaars in Bulgarije, vertalen van software applicaties EN-
NL, maken en bijhouden van marketing materialen inclusief website NL & EN  

 apr 06 tot dec 07: projectmanager architectenbureau Tussen Ruimte, Rotterdam 
www.tussenruimte.nl  
Project: fysieke/digitale reizende expositie over tijd en ruimte, maken van teksten NL/EN, nieuwe 
plaatsingen organiseren, contact met exposanten,  ontwikkeling website www.overaltijd.nl 

 apr 05 tot jun 06: diverse projecten voor stichting Laurens Rotterdam inclusief fotoprojecten 

 jan 95 tot mei 05: fulltime mantelzorger voor mijn ernstig gehandicapte man; o.a. verantwoordelijk 
voor het organiseren van allerlei diensten, activiteiten en reizen. In deze periode heb ik ook vertaald 
voor Crea-Trans en D’Laine Camp en Engelse les gegeven aan particulieren en groepen zakenmensen 

 aug 81 tot dec 94: systeemanaliste en projectmanager bij verschillende bedrijven in Nederland en VK 
zoals bibliotheken in Rotterdam, brouwerij in Glasgow en levensverzekeringsmaatschappij in 
Swindon, softwarehuizen in Amsterdam en Edinburgh, freelance systeemanalyse  

 
 Persoonlijke Gegevens 
Christine Gardner 
Cliviastraat 6-b, 3051 NA Rotterdam 
Tel:  010-848 7369, 06-1809 8460 
E-mail  c.gardner@sinder.nl 
Geboren 30 juni 1957 te Glasgow,  Scotland, 
Verenigd Koninkrijk 

 

Onderwijs  

 Universiteit van Glasgow 1974 – 1981  
Masters titel Franse Taal en Literatuur 

 Middelbare school (gelijk aan vwo), Troon, Schotland   
Vakken:  Engels, Frans, Latijn, Wiskunde, 
Natuurkunde, Scheikunde 

Ontspanning 
taal, muziek, film, leuke dingen doen met vrienden, 
beeldhouwen, lezen, reizen, wandelen met de hond   

 

Taalcombinatie:  Nederlands-Engels      Gespecialiseerd in: architectuur, stedebouw, kunst & cultuur 
Moedertaal:    Engels (UK)        Locatie:  Nederland 

 

Native Lanmguage 
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