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Opleiding & Cursussen

Universiteit Utrecht, B.A.
2012 - 2016, Communicatie- & Informatiewetenschappen (Utrecht)

Tiroler Schilehrerverband, Anwärter
2016, Opleiding Skileraar (Kitzbühel)

Cambridge Assessment, C1 CAE
2010, English Qualification Cursus (Deventer)

EF Education First, Multi Language Year
2011 - 2012, Internationale Taalcursussen ( Malaga, Los Angeles, München, Nice)

Etty Hillesum Lyceum, Atheneum
2005 - 2011 (Deventer)

Werkgeschiedenis

de Moment Assistent, eigen ZZP concept
heden

St. Tropez & St. Maxime, Communicatie & Marketing
2018 - 2020

St. Maxime, Projectleider realisatie horecazaak
2018 - 2019

ZUS. Bar-Kitchen, Assistent manager
2017 - 2018

Schischule Serfaus, Skileraar
2016 - 2018

Boode in Bathmen, Communicatie & Hospitality
2010 - 2016

Commissie: Sallandsche Golfclub, Jeugdcommissie 2012 - 2015

Stage: KRO-NCRV, Redactie stagiaire 2014

Eigenschappen

Ondernemend, enthousiast,
collegiaal, invoelend,
creatief. Zelfstandige werker
die goed functioneert in
groepsverband.

Talen

Nederlands
Engels
Duits

Kennis van

Wix
Indesign
Mailchimp
Instagram & Facebook
Wordpress
Moviemaker
Photoshop basis
Netflix (Grapje. Alhoewel.)
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Werkervaring
de Moment Assistent eigen ZZP concept (heden)
De Moment Assistent is een multi-inzetbare freelancer. In te zetten als
communicatie adviseur,  tekstschrijver, website bouwer en allround productie
assistent. Werkgevers zijn/waren onder andere de ‘Nederlandse Kastelenstichting’,
‘Femke Teussink Fotografie’,  smaakroutes.nl & ‘de Budde Nijverdal’.

St. Tropez & St. Maxime Communicatie & Marketing (2018 - 2020)
St. Tropez Gastrolounge & Café Cuisine St. Maxime zijn twee compleet gestylde
horecazaken in centrum Deventer. Geheel in Franse sferen. St. Tropez omvat 2
verdiepingen en een “all year” terras, St. Maxime omvat 5 historische panden die
samengevoegd zijn tot één horecazaak. Van geurervaring tot (live) muziek, van
cocktailbar tot keukenbar: over alles wordt nagedacht. Werkzaamheden o.a. :
- Beheer, vormgeving en redactie voor websites en socials
- Trendwatching en conceptbewaking
- Nieuwsbrieven intern & extern
- Assistentie allround voor de eigenaren Anke Jansen & Paul Klösters

St. Maxime Projectleider realisatie horecazaak (2018 - 2019)
Verantwoordelijk voor het in banen leiden van de verbouwing en opstart van deze
nieuwe horecazaak. Daarbij ook meewerken aan het concept. Café Cuisine St.
Maxime is gevestigd in vijf naast elkaar gelegen historische panden. Geheel
gestyled, met een vleugje Parijs. Verantwoordelijkheden:
- Vergunningen
- Contact met de gemeente en monumentenzorg
- Sollicitatieproces van het nieuwe team
- Opzet website en socials
- Meedenken over de invulling van het nieuwe concept all round.

ZUS. Bar-Kitchen Assistent manager & gastvrouw (2017 - 2018)

Skischule Serfaus Skileraar (2016 - 2018)

Boode in Bathmen Communicatie & Hospitality (2010 - 2016)
Van diner dansant tot bedrijfspresentaties, van uit eten tot disco's! Met 6 zalen en
een brasserie, voor 2 of 2.000 personen: Bij Boode is alles mogelijk!
Werkzaamheden:
- Redacteur socials en website
- Productie assistent: o.a. voor “open trouwlocatie” & “stoer voer festival”
- Opzet en invulling www.eagleslounge.nl (uit de lucht ivm wisseling exploitant)
- Nieuwsbrieven intern en extern
- Duizendpoot

http://www.eagleslounge.nl
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Opleiding

Commissie &
Stage

Universiteit Utrecht B.A. (2012-2016)
In de studie Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) verwerf je inzicht in
mediagebruik en communicatieprocessen. In de opleiding ligt de focus op zowel
zakelijke communicatie van de overheid en grote bedrijven, als op het aanbod van
entertainment via televisie en social media.
Major: ‘media & communicatie’ en ‘interculturele communicatie’
Scriptie: ‘Politieagenten zijn ook mensen.’

Tiroler Schilehrerverband Anwärter (2016)
Opleiding tot skileraar in Kitzbühel, Tirol.

Cambridge Assessment Certificate of Advanced English (2010)
Cursus vanuit Cambridge University, gevolgd in Deventer

EF Education First Multi language year (2011 - 2012)
Met deze taalcursus reis je de wereld over. Je krijgt les samen met studenten van
over de hele wereld en woont bij een plaatselijk gastgezin.

Mijn bestemmingen: Malaga, Los Angeles, München en Nice

Etty Hillesum Lyceum Atheneum (2005 - 2011)
Profiel Cultuur & Maatschappij + Economie & Maatschappij

Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’ Jeugdcommissie (2012-2016)
Formuleren en uitvoeren van jeugdbeleid op de club. Verdelen van budget en
organiseren van activiteiten voor de jeugd. Mijn doel: jeugd zich betrokken en thuis
laten voelen op de club. Aandacht moet naar alle kinderen gaan en niet alleen naar
de kinderen in selectieteams. Samen spelen, plezier maken en je thuis voelen op de
club zorgt ervoor dat je actief wil zijn met je sport en club.

KRO-NCRV Redactie stagiaire (2014)
In het programma 'De Reünie' ontmoeten oud klasgenoten elkaar weer voor het
eerst sinds lange tijd. Een vrolijke maar bij tijd en wijle ook confronterende blik in
de spiegel van het verleden.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” mogen
opzetten.



Sabine van Harsselaar
Curriculum Vitae | Uitgebreid 3/3

Overige informatie
- Reizen wordt niet als een obstakel gezien
- In het bezit van rijbewijs

Referenties

● Paul Klösters
Directeur / Eigenaar
St. Tropez & St. Maxime
Paul@st-deventer.nl
0654637676

● Anke Jansen
Directeur / Eigenaar
St. Tropez & St. Maxime
Anke@st-deventer.nl
0654346546

● Heidi van Limburg Stirum
Directeur
Nederlandse Kastelenstichting
h.vanlimburgstirum@kastelen.nl
0630172123

● Boudewijn Schoewert
Eindredacteur
KRO-NCRV
Boudewijn.schoewert@kro-ncrv.nl
0654657218

● Pauline Kuijper
Redacteur
KRO-NCRV
Pauline.kuijper@kro-ncrv.nl
0612034085
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