Opleidingen

Jessie Baron | Arnhem 2019
Vijverlaan 31
6822 HA ARNHEM
+31 6 400 727 97
post@contentmeisje.nl
www.contentmeisje.nl
linkedin.com/in/jessiebaron/

Werkervaring
apr 2019 - heden | Herman Centraal - Arnhem

Adviseur online communicatie & contentmarketeer

jan/feb 2019 | LBL - Arnhem

Extern adviseur online Communicatie & Contentmarketing
Aanscherping huidige contentstrategie naar aanleiding van
merkbelevingsonderzoek

2019 -heden | Contentmeisje

Freelance adviseur online Communicatie & Contentmarketing

2014 - 2018 | ROC A12 - Ede

Adviseur online Communicatie & Marketing
Merkentransitie, merkstrategie (endorsement), branding,
(multidomein) webdesign, intranet (advies & functioneel beheer), social media strategie; van centraal naar decentraal,
contentplanning, contentcreatie, storytelling, copywriting,
webcare, online advertising, Google analytics, SEO, SEA.

2011 - 2013 | Coresta - Eindhoven

Communicatie & Marketingmedewerker
Branding, interne en externe communicatie, webdesign &
-beheer, social media (strategie & beheer), e-mailmarketing, communicatiestrategie, copywriting, budgetbewaking, vormgeving jaarverslagen, brochures, flyers,
coördinatie fotografie referentieprojecten
2009 - 2011 | M3V - Oosterbeek
Communicatie & Marketing-medewerker
Branding, interne en externe communicatie, social media
(strategie & beheer), beurzen, e-mailmarketing, copywriting,
redigeren offertes en rapportages, vormgeving jaarverslagen, brochures, flyers, coördinatie fotografie referentieprojecten
2008 - 2009 | Tazticmedia - Westervoort
Grafisch vormgever
2006 - 2009 | Oogappel Design - Arnhem
Freelance grafisch vormgever
2003 - 2007 | Burgers' Zoo - Arnhem
Medewerker Educatie & Vormgeving

2019 		
Hogeschool Arnhem Nijmegen
		Post-hbo, Contentstrategie & Content-		
		marketing
1998 – 2000
Katholieke Universiteit Nijmegen
		WO, Vergelijkende Kunst		wetenschappen
1993 – 1997
Hogeshool voor de Kunsten Arnhem
		HBO, Eerstegraads lerarenopleiding
		Tekenen
1986 – 1993
Veluws College Apeldoorn, Gymnasium

Trainingen en Certificaten
2017
2016
2012
2011
2011
2011
2010
2009
1999

Contentwriting, Onetomarket, Arnhem
Non-violent Communication, Hester Macrander, 		
Arnhem
Facebook zakelijk, Frankwatching Trainingen 		
Google Analytics Basis training, Storm Academy
Interculturele Communicatie, LOI
Digitale multimedia, LOI
Exhibitions Academy, VNU, Utrecht
Social Media en Community Marketing,
Marketingfacts, Arnhem
BHV inclusief AED, Bosman Opleidingen

Skills
Sitecore | Drupal | Wordpress | Sharepoint | MailChimp
MailPlus | Adobe Creative Cloud | Photoshop | InDesign
Illustrator | Html | Google Analytics | Adwords
Facebook advertising | SEO | SEA | Word | Excel
| Office 365 | Obi4wan | Hootsuite | etc.

Over mij
“Door mijn brede achtergrond op het gebied van
on- en offline communicatie &
vormgeving en ict & technologie, zie ik snel oplossingen,
mogelijkheden en kansen.
Mijn nieuwsgierigheid en
leergierigheid zorgen voor
actuele kennis van trends en
ontwikkelingen, waarbij ik bij
voorkeur verder kijk dan de hype.
Maar meer nog focus ik mij op kwaliteit van vorm en
inhoud van jouw online aanwezigheid: de juiste
content, met de juiste vorm en toon die zowel aansluit
bij jouw merk als bij jouw klanten.
Ik help je graag bij het onderzoeken van jouw online
DNA, het ontwikkelen van een content- & online communicatiestrategie, opzetten van een contentplanning
en vormgeven van jouw online boodschap in woord en
beeld!“
Een keer samen koffie drinken?
Bel, mail, of stuur een mention of bericht
06-40072797 | post@contentmeisje.nl | @contentmeisje

