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ㅡ 

Werkervaring 

 

MOMENTASSISTENT eigen concept 

jan. 2018 - heden 
De Momentassistent is een multi inzetbare freelancer. In te zetten als 

communicatie adviseur,  tekstschrijver, marketing support en assistent. 
Werkgevers zijn/waren onder andere de ‘Nederlandse Kastelenstichting’,  
‘Femke Teussink Fotografie’,  het nationale Sinterklaasfeest & ‘de Budde’ in Nijverdal. 

 
ST. MAXIME  projectleider  

dec. 2018 - mei 2020 
Verantwoordelijk voor het in banen leiden van de verbouwing, opstart en opening van dit 
nieuwe restaurant in het centrum van Deventer. Twee bestaande zaken, gevestigd in vijf 

historische panden, werden samengevoegd en geheel verbouwd tot één hedendaagse 
zaak met een vleugje Parijs.  Verantwoordelijkheden: 

- Vergunningen 
- Contact met de gemeente 
- Sollicitatieproces van het nieuwe team 

- Opzet website en socials 
- Meedenken over de invulling van het nieuwe concept all round. 

Na de opening van het restaurant werd ik voor St. Maxime brand manager, met dezelfde 
invulling qua taken als bij St. Tropez Gastrolounge. 

ST. TROPEZ GASTROLOUNGE brand manager  
mei 2018 - mei 2020 

St. Tropez is een compleet gestyled restaurant met twee verdiepingen en een ‘all year’ 
terras. Van  cocktailkaart tot sushiplank, van verlichtingskleuren tot dickenskoor tijdens 
de kerst: over alles wordt nagedacht. Werkzaamheden: 

- Beheer en vormgeving website en socials 
- Trendwatcher  

- Nieuwsbrieven intern & extern 
- Assistentie algemeen voor de eigenaren 
 

ZUS. BAR-KITCHEN  assistent manager & gastvrouw 
mei 2017 - apr. 2018 

 
SKISCHULE SERFAUS skileraar 
dec. 2016 - febr. 2018 

 
BOODE IN BATHMEN gastvrouw & communicatie medewerker  

aug. 2010 - jul. 2016 
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ㅡ 
Opleiding 
 

 

UNIVERSITEIT UTRECHT B.A. communicatie- & informatiewetenschappen 
2012 - 2016 

Major: ‘media & communicatie’ en ‘interculturele communicatie’ 

Scriptie: ‘Politieagenten zijn ook mensen.’ 

EDUCATION FIRST multi-language year 
2011 - 2012 

Met deze taalcursus reis je de wereld over. Je krijgt les met internationale 
studenten en woont bij een plaatselijk gastgezin. 

Malaga, Los Angeles, München en Nice. 
 
ETTY HILLESUM LYCEUM atheneum  

2005 - 2011 

ㅡ 
Stage  
& Commissies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma- 
kennis 

 

JEUGDCOMMISSIE ‘DE SALLANDSCHE’ 
2012 - 2015 

Formuleren van visies voor het jeugdbeleid. Strategieën uitzetten voor het behouden en 

werven van jeugdleden. Organiseren van wedstrijden. Ik maakte mij hard voor de 
jeugdleden die spelen voor het plezier. Want ook zij verdienen budget, tijd en aandacht.  

STAGIAIRE REDACTIE VOOR ‘DE REÜNIE’ VAN DE KRO-NCRV 
2014 

Het televisieprogramma ‘de Reünie” brengt oud-leerlingen van een klas na jaren weer bij 

elkaar. Hoe gaat het met hen? 
Tijdens deze stage was ik verantwoordelijk voor het onderzoek naar nieuwe klassen en 

het assisteren tijdens opnames. Uiteindelijk heb ik samen met Carolien Blokhuis de 
aflevering “de Europese School” geheel opgezet. 
 

PERSONEELSVERENIGING “PV PEPPERS” 
2013 - 2016 

Oprichter en organisator. Personeelsuitjes en borrels om ervoor te zorgen dat collega's 
van Boode in Bathmen elkaar ook buiten het werk leren kennen. Onder andere: 
- "Wie is de Mol", homemade Boode edition in de Go Ahead Eagles business lounge 
- de "Wie ben ik" spelen, homemade St-Boode edition 
- "Welcome to Hollywood" nieuwjaarsborrel 

 
 

Indesign, wix, wordpress, photoshop, moviemaker, mailchimp, teams, formitable, 
eijsink kassasystemen, google analytics, netflix (grapje. Al hoewel.). 



 


