curriculum vitae
Persoonsgegevens
Naam
: Graveland-Koenders
Voornaam
: Marlies
Adres
: Eikenlaan 24
6711 MB EDE
Telefoonnummer
: 06 – 444 00 584
E-mail
: info@marliesgraveland.nl
Geboortedatum
: 03-05-1981
Geboorteplaats
: Putten
Geslacht
: Vrouw
Burgerlijke staat
: Gehuwd
Opleidingsgegevens
2003 - 2007
HBO Communicatie
Stage 1
Productie en redactie kinderprogramma BlinQ | Bijker Producties Hilversum
Stage 2
Organisatie van 1e offline datingsite evenement | FunkyFish Amsterdam
2002 - 2003
Particuliere 1-jarige opleiding voor Dans &Drama
1998 - 2002
MBO Schoonheidsverzorging & Haarverzorging
1993 - 1998
HAVO
Werkervaring
5/2012 - heden

FoodClicks BV Veenendaal
Freelance Redactiemedewerker
Schrijven van webteksten, nieuwsberichten voor de website, uitwerken van interviews en
gespreksverslagen voor nieuw vakblad in de foodsector.

10/2011- 5/2012

PLUS Retail BV De Bilt
Freelance Marketingmedewerker
Tijdelijke ondersteuning op afdeling lokale marketing, contact met ondernemers van PLUS
supermarkten, begeleiden drukwerkorders, briefen reclamebureaus, schrijven van
draaiboeken, project- en trafficmanagement.

1/2009 - 1/2011

Beeldenstorm Reclamebureau Veenendaal
Account/Project manager (1/2009 – 1/2011)
Verantwoordelijk voor klantbeheer, inkoop, planning, projecten begeleiden van A tot Z,
offertes maken, begeleiden ontwikkeling websites, social media opzetten,
drukwerkbegeleiding, mediacampagnes opzetten, evenementen organiseren (1e
Museumnacht Amersfoort georganiseerd).
Communicatiemedewerker (4/2009 – 3/2010)
Via detachering vanuit Beeldenstorm bij Welstede Welzijnswerk in Ede extra
ondersteuning op de communicatieafdeling geboden, schrijven van webteksten, beheer en
updaten van intranet, schrijven van persberichten, schrijven en opmaken van folders,
redigeren en opmaken van het personeelsblad.

1/2008 – 1/2009

Lukkien BV Ede
Communicatiemedewerker/ Webredacteur (1/2008 -1/2009)
Opzetten van communicatieafdeling voor interne en externe communicatie.
Verantwoordelijk voor tekstuele inhoud en update van de gehele website met cms,
nieuwsitems, vacatures en portfolio. Schrijven persberichten, portfolio naar vakbladen en
contact met pers. Opzetten van Marketing via Google Ad Words. Interne communicatie
bijhouden via narrowcasting. Arbeidscommunicatie opzetten via www.kombijlukkien.com.
Producer/ Projectmanager (8/2008 – 1/2009)
Naast communicatie ook verantwoordelijk voor begeleiden audiovisuele producties,
planning, opstellen offertes, briefen operators, factureren, produceren van radio
commercials, voice-overs coördineren, fotografie shoots, klantencontact (Philips, Asics,
Schiphol, Deli XL, Mitsubishi) uitleveren radio en tv-commercials aan zenders.

10/2007 – 12/2007

Nevenactiviteiten
2/2005 - heden

Ohra Zorgverzekeringen Arnhem
Communicatie- en trafficmedewerker
Organiseren en coördineren van al het gepersonaliseerde drukwerk en mailingen in de
zorgcampagne, voor de periode tot eind december als iedereen weer van zorgverzekeraar
mag veranderen. Als spil tussen afdeling distributie en de leveranciers. Uitzendkracht via
Vedior Arnhem.

V.o.f. Goedbedacht communicatie
Freelance Communicatie/ Eigenaar
Ontwerp van logo’s, huisstijl en websites voor startende ondernemers. Gestart vanuit
schoolopdracht i.s.m. twee medestudenten. Nu geheel op mijn eigen naam.
www.goedbedacht.com

3/2006 – 1/2007

Compassion Nederland Apeldoorn
Vrijwilliger Marketingafdeling
Tijdens de opleiding voor vrije studiepunten op de afdeling Marketing 1 dag in de week
coördineren van planning van vrijwilligers voor evenementen. Schrijven en vertalen van
webteksten.

10/2010 - heden

Dierentehuis De Hof van Ede
PR, webredactie en fotografie
Fotografie nieuwe asieldieren op locatie, Twitter opzetten en bijhouden, ontwerp van eigen
magazine, webteksten en nieuwsberichten schrijven. www.dehofvanede.nl

4/2000 – heden

Salon Marlies Putten
Schoonheidsspecialiste/ Eigenaar
Gezichtsbehandelingen geven aan diverse klanten op zaterdagen. www.salonmarlies.nl

Vaardigheden
Talenkennis
Computerervaring
Rijbewijs

Nederlands moedertaal, Engels goed in taal en geschrift
Microsoft Office, Dreamweaver, Photoshop, InDesign, Illustrator, CMS Typo3, Wordpress
B, september 1999

Hobby’s
Dansen, fotografie, paardrijden, films en series kijken, muziek luisteren, grafisch vormgeven, organiseren.

