
Maayke Snelting Curriculum Vitae 

Dit puzzelstukje zoekt nieuwe 
puzzel om compleet te maken 
als communicatie medewerker. 
Helpt u mij? 

• Sterk in samenwerken  
• Communicatief sterk, verbaal 

en schriftelijk 
• Resultaatgericht met oog voor 

de behoefte van de klant 
• Gedreven en proactief  
• Sociaal vaardig door sterk 

empathisch vermogen 
• Sterk in het opbouwen en 

onderhouden van relaties en 
netwerken 

• Presenteren, in staat om 
informatie helder en duidelijk 
over te brengen 

 

Mijn werk kenmerkt zich door 
een hoge kwaliteit. Met mijn 
proactieve houding behaal ik 
de gestelde resultaten en het 
gewenste doel. Daarnaast ben 
ik mensgericht en draag ik 
graag bij aan een goede 
werksfeer zodat we als team 
elkaar kunnen versterken.  
  
Ik ben leergierig en volg nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied 
van social media en 
arbeidsmarktcommunicatie 
op de voet. Vervolgens bekijk ik 
hoe ik deze kennis kan 
toepassen ten behoeve van de 
organisatie. 
  
Als persoon ben ik enthousiast, 
betrokken en betrouwbaar.  

Wie ben ik? 

.  

Competenties Contact 

E-mail 
maayke_snelting2@hotmail.com 
 
Telefoon 
06-48234314 
 
 

 

 Prémaster 
Bedrijfscommunicatie & 
Digitale Media, Universiteit 
van Tilburg, 2010-2011 

 Communicatie, Fontys 
Hogeschool in Eindhoven, 
diploma, 2006-2010 

 Journalistiek, Fontys 
Hogeschool in Tilburg, 2005-
2006 

Zorg aan Zet, 2012-2013 
Communicatiemedewerker 
 
Taken: 
 Schrijven social media plan en 

inrichten diverse communities 
binnen social media 

 Automatisering van online 
registratiesysteem 

 Organiseren van bijeenkomst 
 Coördineren en ondersteunen 

bij organisatie van Week van 
Zorg en Welzijn ’13 

 Verzorgen van presentatie en 
gastsprekers 

 Schrijven en redigeren van 
(online) teksten 

 Beheer website ‘Ik ben 
belangrijk’  

 Advies over re-styling website 
‘Ik ben belangrijk’ 

 Schrijven van praktische 
instructies 

 Vervullen van helpdeskfunctie 
 Ontwikkelen 

doorstroomschema’s 
 

 
Stichting Linkedinspiratie, 
Commissielid Communicatie 
 
Taken: 
 Social media 
 Schrijven van digitale 

nieuwsbrieven en 
uitnodigingen 

Doorstroomschema voor vmbo Doorstroomschema voor havo/vwo 

Volg mijn sollicitatie-activiteiten en ervaringen via mijn persoonlijk 
blog: http://mediacommfessions.wordpress.com/ 

Ook werk ik met Prezi (een innovatieve webgebaseerde presentatietool op basis van een oneindig canvas) 
Voor o.a. mijn sollicitatie bij Scheepens Reclame Adviseurs in Tilburg heb ik een visuele presentatie van 
mezelf gecreëerd. Klik op de afbeelding hieronder om de presentatie te starten … 

Aanvullende vaardigheden 
 
 Wordpress | Mailchimp en Mailplus (online tool ter verzending van nieuwsbrieven). 
 Ontwikkelen en redigeren van digitale communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven, brochures, folders, 

persberichten, persmappen etc. 

Ambitie 

 Als communicatie medewerker 
werken bij een jonge, dynamische 
non-profit organisatie. 
 
Domeinen die mij erg aanspreken: 
arbeidsmarktcommunicatie, 
interne en externe communicatie 
en HR. 
 
Wat wil ik doen? 
 Structureel communiceren meet 

interne en externe 
arbeidsmarktdoelgroepen 

 Werven van nieuw personeel 
 Contact onderhouden met 

medewerkers 
 Positief beïnvloeden van het 

werkgeversimago 
 Op zowel strategisch als 

uitvoerend niveau werken 
 
 
 
 
 

http://www.zorgaanzet.org/
http://www.linkedinspiratie.nl/
https://twitter.com/Maayke86
http://www.linkedin.com/pub/maayke-snelting/16/520/b09
http://pinterest.com/maayke86
http://www.ikbenbelangrijk.nu/klanten/ibb/media/documenten/KIESJETOEKOMST_HAVO_VWO_DIGIBROCH.pdf
http://www.ikbenbelangrijk.nu/klanten/ibb/media/documenten/KIESJETOEKOMST_VMBO_SCHEMA_DIGIBROCH.pdf
http://mediacommfessions.wordpress.com/
http://prezi.com/eacoqtequjsu/maayke-snelting-adviseur-in-de-maak/?kw=view-eacoqtequjsu&rc=ref-112058

