INEKE BUIJS

“Ik ben pas tevreden als u het bent.”

Mijn vrienden en oud-collega’s omschrijven mij als als een gedreven, humorvol en
warm mens. Ik krijg vaak complimenten over mijn schrijfstijl en mijn vermogen om
me in anderen te verplaatsen. Ik heb snel hart voor de zaak. Via diverse middelen
spreken namens een organisatie gaat mij dan ook goed af.
RELEVANTE WERKERVARING
Sinds 12-10-2017
• opvang deelnemers, activiteiten begeleiGastvrouw en communicatiehulp.
den, communicatieadvies- en uitvoering,
Odensehuis Andante, inloophuis
met name social media
voor beginnend dementerenden.
Vrijwilligerswerk

PERSONALIA

5 maanden
Districtscoördinator Communicatie. District Utrecht Rode Kruis.
Vrijwilligerswerk

Homeruslaan 7-II
3581MA Utrecht
 06-12780037
 ienbuijs@gmail.com
 nl.linkedin.com/
in/inekebuijs

• coördineren, schrijven en (eind)redactie
nieuwsbrieven op niveau B1

5 jaar
Communicatiemedewerker. Rijn- • schrijven/(eind)redactie van webteksten,
lands Revalidatie Centrum, Leiden persberichten, (patiënten)brochures, flyers
• social media: advies en uitvoering
• contentmanagement Joomla!/WordPress
1, 4 jaar
• schrijven en (eind)redactie van (web)tekst
DTP’er, (eind)redacteur. Fac. Dier- • opmaak en ontwerp van luxe personeelsgeneeskunde, UU
magazine
8 maanden
Communicatiemedewerker/
eindredacteur**.
Fac. Diergeneeskunde, UU. Vervanging zwangerschap

• eindredactie/redactiecoördinatie personeelsblad VETgedrukt, persberichten
schrijven, persvragen beantwoorden
• in- en externe communicatie (brochures,
teksten voor inter- en intranet)

4 maanden
Communicatiemedewerker.
Fac. Geesteswetenschappen/
Letteren, UU, afd.Communicatie.
Opvang drukte

• (her)schrijven van opleidingsbrochures,
content en foto’s leveren voor website en
brochures, organiseren kleine evenementen, bewaken huisstijl

9 maanden
Managementassistent. Universiteitsbibliotheek, UU. Vervanging
zwangerschap

• o.a. redactie jaarverslag, beheren van en
schrijven/redigeren voor inter- en intranet
(via CMS)

Nog verder terug in mijn werkervaring? Dat kan op aanvraag.

Clasina Gerarda Alida
Maria (Ineke) Buijs
Ongehuwd
Nederlandse

“Ik heb jarenlang bijzonder prettig met Ineke
samengewerkt. Ineke
is een zeer aangenaam
persoon in de omgang en
een vakkundige collega. Ik
vond het altijd bijzonder
om te zien hoe gemakkelijk zij kon samenwerken
met en respect afdwong
van collega’s van verschillende pluimage. Zij stond
op kantoor bekend om
haar humor, originaliteit,
openheid en eerlijkheid.
(...)
Een waardevolle versterking van je communicatieteam.
Edisa Hoorweg (oudcollega RRC)

WERKERVARING FREELANCE (www.taalkamertje.nl, in opbouw)
6,5 jaar
Communicatiemedewerker/
redacteur. Faculteit Diergeneeskunde, UU, afd. Communicatie

• artikelen n.a.v. eigen interviews met
veterinaire specialisten voor landelijke
bladen Dierenpraktijken en Over Dieren en
nieuwsbrief Anim@il (mijn vondst)
• (eind)redactie personeelsmagazine, persberichten

November 2010 - heden

• webtekst schrijven/webredactie
• tekst schrijven/redigeren voor folders/
flyers
• Ontwerp en dtp speaker sheet
• Ontwerp en dtp uitnodigingen en kaartjes
• diverse nieuwsbrieven redigeren/schrijven
• beeldadvies

OPLEIDING
Tijdens mijn periode zonder betaald werk probeer ik binnen een krap budgetmijn kennis up to date te houden en uit te breiden met cursussen etc:
• Website Lanceer Challenge. The NextTrainers.nl. Resultaat: in 2 weken van 0
maar mijn website www.taalkamertje.nl in Wordpress
• Online cursus Fotografie bij de Powershoot Academy
• Exceptioneel schrijven. StudyTube.nl
• Overtuigend schrijven. StudyTube.nl
• Copywrtiting. Studieplan
• Schrijven voor het web. NTI
•
•

Communicatiemedewerker niveau B. SRM Utrecht. Eenjarige beroepsopleiding HBO.
Algemene Letteren. UU, specialisatie Moderne Westerse Letterkunde. Afgestudeerd.

COMPETENTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taaltalent
Leergierigheid
Zelfstandigheid
Creativiteit
Improvisatietalent
Behulpzaamheid
Collegialiteit
Nieuwsgierigheid
Humor

KENNIS EN
VAARDIGHEDEN
• Microsoft Office
• WordPress, Joomla!,
Sharepoint, Coherence,
Octopussy (CMS’en)
• InDesign, Photoshop,
Paintshop Pro
• Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest,
Blogger, HootSuite, etc.

“Ineke is een van de
meest creatieve personen
die ik ken. Ze is erg goed
met beeld en tekst, en
heeft ideeën ‘out of the
box’. Ineke leert snel, is
een uitstekende teamspeler, een harde werker en
een heel loyale collega.”
Katja Meijer, (oud-collega
IVLOS, UU

“Ik schakel Ineke regelmatig in voor schrijf- en
redactiewerk en ben heel
tevreden. Ze weet informatie snel te verwerken
tot een vlot geschreven
artikel. Ineke is van alle
markten thuis: schrijven
van zowel informatieve
als creatieve teksten
gaat haar gemakkelijk af.
Deadlines worden scherp
in de gaten gehouden. Ik
kan op haar vertrouwen.”
J. van Winden (oudcollega Diergeneeskunde

