Kris Werrij
Specialist digitale marketing

📞 skype:kriswerry 📧 E-mail 💼 Portfolio 👥 LinkedIn 🌐 Haarlem, 1984
# Het team ondersteunen in optimaal gebruik van digitale middelen
Ik heb ruim zeven jaar ervaring in het ontwikkelen van productwebsites voor instellingen en bedrijven.
Vanuit mijn functie als online marketingmedewerker heb ik me kunnen profileren als een breed
inzetbare multimedia-designer. Het geven van steekhoudende kritiek aan het team ga ik hierbij niet
uit de weg. Mijn bijdragen betreffen:
●
●
●
●
●

Advies bij conceptontwikkeling voor bijv. gebruiksvriendelijk webdesign;
Ontwikkelen en beheren van websites in WordPress;
Creatie van marketinguitingen waaronder webteksten, nieuwsbrieven en social
mediamanagement;
Leadgeneratie d.m.v. gerichte zoekmachine-optimalisatie en online advertenties;
Fotografie en videoproductie, zoals productfotografie en promotiefilmpjes.

# Kwaliteiten: dienstbaar, veelzijdig, pragmatisch, nuchter, secuur, integer.

# Werkervaring
Marketingmedewerker • digitale media

🏢 Squarell Technology – Hillegom (jun. 2015 – nu)

Web development met WordPress, UI/UX design, B2B-marketing, e-mailmarketing, SEO, SEA,
contentbeheer, social mediamanagement, copywriting, fotografie en videoproductie.

Educatieve Onderwijsassistent • ICT

🏢 Kennemer Lyceum – Overveen (dec. 2013 – dec. 2014)

Parttime ICT-ondersteuning: digitale leermiddelen, handleidingen, nieuwsbrieven.

Social Mediamarketeer • afstudeerstage

🏢 Widgets.nl – Haarlem (jul. 2012 – mei 2013)

Scriptie over “De rendabiliteit van social mediastrategieën”. Interactieve web en app
development, promotiefilmpjes en online mediacampagnes.

Social Media/Digital Media Designer • stage

🏢 De MediaVilla – Amsterdam (mei 2011 – okt. 2011)

Opzetten, ontwikkelen, implementeren en managen van social mediastrategieën.

Videoproducer Gamekings (MTV) • stage

🏢 Blammo Media – Amsterdam (aug. 2008 – jan. 2009)

Videoproducties, camera, geluidstechniek en redactionele contentcreatie over gaming.
Kijk op LinkedIn voor het volledige overzicht →

# Bijbanen & vrijwilligerswerk

📷 Fotoreportages voor vrienden en familie (vrijwilligerswerk)
●
●
●

Drie bruiloften
Reportages voor bedrijfsfeesten en open dagen
Promotiemateriaal en cd-covers voor muziekgroepen

●
●

Webmaster en ICT-beheerder – 6 jaar
Secretaris • kascommissie • technische commissie • ISBT-commissie – 1 jaar per functie

●

Helpdeskmedewerker ICT – 2 jaar

🏸 Badmintonvereniging Erasmus – Rotterdam (vrijwilligerswerk)
🏥 Erasmus MC – Rotterdam

# Opleidingen & certificaten
●
●
●

Bedrijfshulpverlener Basiscursus (2017 – nu)
Rijbewijs AM-B (2016)
Online cursus Wervend Schrijven (2016)

●
●

Bachelor of Communication & Multimedia Design • Minor Crossmedia (2013)
ECDL: European Computer Driving Licence (2007)

●

Industrieel Ontwerpen (2005)

●
●

Natuur en Techniek (2004)
Basisdiploma Machineschrijven (2001)

🏫 Hogeschool Rotterdam • Bachelor of Science
🏫 Technische Universiteit Delft
🏫 Mendelcollege Haarlem • Gymnasium
# Vaardigheden, tools en talen
●
●
●
●
●
●
●
●

Multimedia design:
Concept development:
Web technieken:
Content marketing:
Digitale (B2B) marketing:
Beeld:
ICT-ondersteuning:
Talen:

web development, web design, fotobewerking
interaction design, user experience design
WordPress, HTML, CSS
copywriting, e-mailmarketing, social mediamanagement
zoekmachine-optimalisatie (SEO), online advertenties (SEA)
(product)fotografie, videoproductie (camera, geluid, montage)
helpdesk support
Nederlands (moedertaal), Engels (ervaring met lokalisatie)

# Affiniteit en hobby's
Media & technologie, pop & internet culture, gaming, sci-fi, gadgets, fotografie, techno, craft beer en
badminton. • Voor meer over mij, volg @Krizzii op Twitter.
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