INITIATIEFRIJK

ENTHOUSIAST

KLANTGERICHT

Webredacteur | Tekstschrijver | Talenkenner | Fotograaf
Netwerkblogger | Vragensteller | Creatieve Verbinder

OVERALL WERKERVARING

!

Webredacteur: websites bouwen, inrichten en beheren, pagina’s
ontwerpen, teksten schrijven

!
!
!
!
!

Schrijven en redigeren van teksten
Organiseren van evenementen en bijeenkomsten
Excel gebruiken om in korte tijd informatie boven tafel te krijgen

!

CONTACT
Raffaella Ammazzini
Wil je contact met mij opnemen?
Ga naar mijn website en stuur mij
een bericht
Of bel 06-47569039
Rijbewijs B en auto
Bereid te verhuizen

Projectmedewerker
Fotografie

RESULTATEN

!
!
!
!

VERANTWOORDELIJK

Netwerkblog
Vernieuwing website Veiligheidsregio Hollands Midden
Vernieuwing Intranet Veiligheidsregio Haaglanden
Opzetten van digitaal solliciteren: van 2,5 fte naar 1 fte tijdens grote
sollicitatierondes
Fotografie

PASSIE VOOR DIGITAAL
Microsoft Office (Excelfanaat)
CMS: IPROX, Joomla
Lightroom
Social Media: Twitter, Facebook

PASSIE VOOR TAAL
ENTHOUSIAST DOOR

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Een stap verder denken en actie ondernemen
Alle facetten van het werk van webredacteur
Klantgerichtheid: collega’s en externen een stap verder brengen
‘Fouten spotten’ bij redigeren
Duidelijke afspraken maken
Excel gebruiken voor een snel en accuraat resultaat/overzicht
Nieuwe vaardigheden leren
Interviewen
Creëren
Fotografie
Openheid en humor op de werkvloer

Grammatica is het helemaal in iedere taal!

Nederlands * foutloos
Engels * great!
Italiaans * Italiaanse vader = si!
Spaans * 1 jaar in Midden-Amerika
Frans * Redelijk
Duits * Redelijk

VERBINDER

EXCELFANAAT

LEERGIERIG

OOG VOOR DETAIL

BETROKKEN

WERKERVARING
Medewerker Communicatie
4-2014 t/m 12-2014 Veiligheidsregio Haaglanden

!
!

Intranet inrichten en beheren, pagina’s ontwerpen, teksten schrijven

!

Schrijven en redigeren van teksten voor nieuwsbrieven, persberichten
en magazines

!
!

Handleidingen maken
Redacteur van de dag: dagelijks mediascan maken voor de directie,
contacten onderhouden met media en interne klanten van dienst zijn
Interviews afnemen ten behoeve van het interne videojournaal

!
!

Project vernieuwing intranet: pagina inhoud, autorisaties en
telefoongids updaten en overhevelen, aanmaken nieuwe structuur

Fotografie voor intranet, internet en het interne magazine

Medewerker Communicatie
11-2012 t/m 2-2013 Veiligheidsregio Hollands Midden

!

Internet VRHM inrichten en beheren, pagina’s ontwerpen, teksten
schrijven

!
!
!

Vernieuwing internet: gegevens updaten
Handleidingen maken
Redigeren en schrijven van teksten

Medewerker Stafbureau Incidentbestrijding

PRIVÉ
Fotograferen en bewerken
Reizen
Lezen
Fietsen – hardlopen
Sociale contacten

REFERENTIES
Bekijk de aanbevelingen van mijn
leidinggevenden en collega’s op
Linkedin en neem contact op.

3-2013 t/m 3-2014 Veiligheidsregio Hollands Midden - Brandweer

!
!

Webredacteur: communicatie voor het onderdeel Brandweer
Inventariseren, coördineren en communiceren bij
implementatieprocessen

!

Organiseren van evenementen en bijeenkomsten

Medewerker Personeel & Organisatie
10-2010 t/m 10-2012 Veiligheidsregio Hollands Midden - Brandweer

!
!
!
!

Webredacteur intranet
Introductie digitaal solliciteren via intranet
Werving & Selectie
Ondersteuning in projecten

OPLEIDINGEN

!

2009 Bachelor Human Resource Management
! 2009 Afstudeeropdracht Ministerie van Financiën
! 2008 Stage Gemeente Alphen aan den Rijn

!

1998 VWO Diploma Bonaventuracollege Leiden

BIJBANEN
In de periode van 1998 tot 2009 ben ik
in meerdere banen werkzaam
geweest, met name bij supermarkt
Albert Heijn. Daarnaast heb ik in de
horeca gewerkt, als vrijwillige lerares
op een basisschool in Guatemala, bij
een telefonische hulplijn en als au pair
in Italië.

