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(Werk) ervaring
2015 – heden
Zelfstandig interieuradviseur en stylist.
2013 - heden
Freelancer voor onder andere The Frozen Fountain en gezinnig.nl.
2007-heden
Voor vtwonen (Sanoma Uitgevers te Hoofddorp) werkzaam als oproepkracht assistent-styling en
als oproepkracht redacteur. Maart 2013 tot en met juli 2013 werkzaam geweest als redacteur
(zwangerschapsvervanging).
2011-2012
Van augustus 2011 tot en met oktober 2012 ben ik op reis geweest. Ik heb toen een retourtje
Europa, Turkije, Iran, Pakistan, India en Nepal per auto afgelegd. Voor meer informatie kijk op
mijn website www.lovetheworld.nl.
2008 - 2011
Diverse werkzaamheden op vrijwillige basis voor PS |Theater. Onder andere notuleren, PR en
andere organisatorische taken.
2006-2014
Oproepkracht winkelmedewerker bij The Frozen Fountain in Amsterdam.
2002- 2007
Streetwise Direct Dialogue. Werving donateurs en daarna de data-entry waarbij ik
donateurformulieren en werkbriefjes invoerde, de afmeldlijn aannam en de financiële administratie
deed. Doorgegroeid naar assistent-personeelszaken en vervolgens directie assistente.

Opleidingen
2007-2011
Hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Profiel
Redactie en Mediaproductie. Diploma behaald.
Stages
Assistent productieleider AT5 (3 maanden).
Redacteur Architectenweb (5 maanden).
Minor
2010/2011 Minor beeld met vakken als artdirection, beeldresearch, vormgeving en wereldbeeld.
Afstudeerscriptie
Kwalitatief onderzoek naar vtwonen.nl .
Diploma Bachelor of Media, Information and Communication (2011).
2003-2007
Mbo-opleiding voor interieuradviseur (Manager Wonen) BOL 4 opleiding aan het Hout- en
Meubileringscollege. Diploma behaald.
Stages
Assistent props en events United Decor te Hilversum. (6 maanden).
Winkelmedewerker The Frozen Fountain te Amsterdam. (3 maanden, zie ook werkervaring).
Assistent styling / assistent redacteur vtwonen te Hoofddorp. (3 maanden, verlengd met 1 maand
fulltime werk, zie ook werkervaring).
Diploma Manager Wonen. (2007).
2002
Vooropleiding van drie maanden op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Dat was niet
wat ik zocht maar er werd mij wel aangeraden om toelatingsexamen te doen.
1997-2002
Havo-opleiding (diploma 2002).

Vaardigheden
Ik kan werken met de volgende pakketten:
Microsoft Office, Adobe Photoshop en Indesign.

Persoonlijke eigenschappen
Ik heb veel doorzettingsvermogen en hou van doorwerken. Zowel in teamverband als zelfstandig.
Daarnaast ben ik communicatief, precies, sterk flexibel, sociaal, enthousiast en
geïnteresseerd. In het bezit van rijbewijs B.

