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Interesses
Literatuur, wijnproeverijen, eten, evenementen, schrijven.

ERVARINGEN
01/2017 HEDEN

Financieel Blogger

Eyeopen/Knab, Amsterdam
•• Als Financieel Blogger schrijf ik enkele SEO-proof blogs per week. Ik zorg ervoor dat
ingewikkelde financiële onderwerpen op een interessante en aantrekkelijke manier
toegelicht worden in deze blogs.

08/2016 HEDEN

SEO Tekstschrijver & Copywriter (eigenaar)
Teksten & Other Stories, Amsterdam

•• Als eigenaar van mijn eigen tekstbureau ben ik op zzp-basis beschikbaar als
tekstschrijver en (eind)redacteur voor diverse opdrachtgevers. Ik redigeer stukken,
schrijf teksten en copy in zowel Engels als Nederlands, adviseer bij en schrijf voor
productlanceringen & geef social media advies. Opdrachtgevers zijn o.a.: eyeOpen.nl,
Blyde PR, Knab Bank, Lettergeniek, De Burgemeesters, North Sails, Yügenlab.

07/2014 HEDEN

Tekstschrijver, Online Marketing & Projectmanager
Evenementenbureau De Burgemeesters, Delft

•• Als tekstschrijver neem ik alle tekstuele communicatie voor mijn rekening, zowel B2B
als B2C. Daarnaast adviseer ik bij het opzetten van een gedetailleerde social media
strategie om de online (en offline) identiteit van het bedrijf te creëren.

03/2016 05/2016

Social Media Expert

PAPER Magazine, Amsterdam
•• Het adviseren bij en het opstellen van een effectieve social media strategie voor PAPER
Magazine. Het analyseren en verbeteren van de online prestaties en het uitwerken van
een succesvolle online strategie.

04/2015 12/2015

Social Media Manager / Consultant
de Volkskrant, Amsterdam

•• het adviseren en verbeteren van de social media strategie van De Volkskrant. Het
opzetten van nieuwe online initiatieven, het analyseren en verbeteren van de online
prestaties. Hoofddoel: Alle online prestaties van De Volkskrant naar een hoger niveau
tillen.

03/2014 05/2014

Journalist (stage)

Redactie: Economie. de Volkskrant, Amsterdam
•• Dagelijks artikelen schrijven voor de krant, variërend van grote reportages,
nieuwsberichten en lange artikelen, dagelijks ideeën pitchen voor artikelen, interviewen,
onderzoeksjournalistiek verrichten voor grote verhalen, artikelen schrijven voor de
website Volkskrant.nl.

09/2012 12/2012

Journalist (verlengde stage)

Redactie: Economie. Weekblad Elsevier, Amsterdam
•• Stukken schrijven voor het weekblad, verantwoordelijk voor invulling wekelijkse
rubrieken, ideeën pitchen voor onderzoeksverhalen, bijwonen en verslaan van
persconferenties, lanceringen en beurzen in binnen- en buitenland, interviews houden
met politici, invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven en bekende Nederlanders.

2008 2013

Bijbaan administratief medewerker
Talencentrum Language Partners

•• Taken zijn zowel administratief als contact met klanten.

2006 2007

Bijbaan

Diverse callcenters, Hilversum

Extracurriculaire activiteiten
09/2016 HEDEN

9on Personal Leadership Program for Young Professionals.
•• Deelnemer van een intensief lifecoaching project opgezet door Amsterdamse
ondernemers met als doel ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en professionele
groei.

12/2016 HEDEN

Vrijwilliger

Rotaract, Amsterdam
•• Als vrijwilliger bij Rotaract Amsterdam neem ik actief deel en organiseer ik diverse
maatschappelijke projecten in en om Amsterdam. Dit varieert van fundraising
projecten tot actieve betrokkenheid. Vanaf september 2017 zal ik plaatsnemen in het
bestuur van Rotaract Amsterdam.

05/2014 HEDEN

Creatief medewerker

Evenementenbureau De Burgemeesters
•• Naast de on- en offline marketing en het social media werk, verricht ik ook andere
activiteiten voor De Burgemeesters. Dit loopt uiteen van het bedenken van de aankleding
voor diverse evenementen tot productioneel bijspringen tijdens deze evenementen of
assisteren/produceren van promotiefilmpjes.

OPLEIDINGEN
2013 2016

Master Journalistiek & Media, variant Journalistiek
Universiteit van Amsterdam

•• Masterscriptie ‘TPO Magazine: een zaal vol solisten. Een kwalitatieve casestudy van
een journalistieke startup in Nederland’

2008 2013

Bachelor Europese Studies
Universiteit van Amsterdam

•• Minor: Kritiek & Journalistiek
•• Variant: Spaanse taal en cultuur
•• Politiek, journalistiek en literatuur gerichte keuzevakken waaronder: - ‘The
Contemporary European Union’, ‘Kritiek en Journalistiek’,
- ‘Practicum Journalistiek’,
- ‘Journalistieke Cultuur in Nederland’
- ‘Politieke economie van de Eurocrisis’.
•• Bachelorscriptie ‘Persvrijheid in Spanje: een analyse van de ontwikkeling van
persvrijheid in Spanje vanaf 1975’ onder andere naar aanleiding van verschijnen
onderzoek World Press Freedom Index 2013.

CURSUSSEN
Online Marketingcursus

Google Expert & Social Media Strategie bij Internet Marketing Nederland

Cursus D.E.L.E. Spaans te Valencia

Afgesloten met Internationaal erkend diploma op Nivel Inicial.

Cursus Cambridge Engels te Oxford

Afgesloten met Internationaal erkend diploma op Proficiency niveau.

TALEN
Nederlands – Moedertaal
Duits – Basaal		
Spaans – Goed

Engels – Vloeiend
Frans – Basaal

SOFTWARE
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google Analytics, SEO,
Hubspot, Hootsuite, Chartbeat, Facebook Analytics.
Word, Excel, Adobe Reader, Powerpoint.
Online databases Flexi, DK.
programma’s als Tumblr, Wordpress, Mailchimp en Scrollkit
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