Curriculum Vitae Marja Esther Reijnders – van Leest
PROFIEL
Ik ben ondernemend, analytisch en doelgericht. Wat ik goed kan is strategische en vernieuwende plannen bedenken
en op creatieve en doeltreffende wijze realiseren. Ik word blij van maatschappelijke, ethische en bestuurlijke
vraagstukken. Ik wil graag dagelijks iets nieuws leren en mensen verbinden.

COMMUNICATIE ERVARING
Reynders Communicatie, zelfstandig ondernemer

2011 - heden

ü

Maart 2016 tot 1 augustus 2016 – zwangerschapsverlof.

ü

Oktober 2014 tot maart 2016 - interim communicatieadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland
o

Adviseur bij diverse afdelingen en afdeling overstijgende projecten m.b.t. de interne en externe
communicatie;

o

Eindredactie personeelsblad en diverse andere digitale en print uitgaven;

o

Communicatiecampagne voor de Waterschapsverkiezingen 2015;

o

Organisatie symposium ‘Verder Kijken met Zuiderzeeland’ t.b.v. het vijftienjarig bestaan.

o

Deelprojectleider communicatie bij de organisatie van Daan Roosegaarde’s Waterlicht op Schokland
28 en 29 december 2015. Meer dan 20.000 bezoekers.

o

Nauw samengewerkt met dijkgraaf, algemeen en dagelijks bestuur, beleidsadviseurs, ingenieurs,
opzichters etc.

ü 2011 - 2015 – gastdocent communicatie bij de nascholing “Aan de slag; specialist ouderengeneeskunde en huisarts
samen sterk voor kwetsbare ouderen thuis” bij Gerion VUmc.
ü April 2013 tot oktober 2013 – adviseur marketing, communicatie & sales in Nederland bij Studio Samira Boon.
ü 2013 - geven van trainingen ‘overtuigend presenteren’ aan artsen, psychiaters en assistenten ter
voorbereiding van de Mantelzorgdag Dementie 2013 bij Stichting Geriant.
ü 2013 – training ‘communicatie bij verandering’ bij de bijscholing: Kan het ook anders? Beter? Effectiever? Leuker
aan de Huisartsopleiders van de Vrije Universiteit Amsterdam.
ü 2011 - reeks van trainingen ‘effectief communiceren’ en ‘presenteren’ aan 24 specialisten
ouderengeneeskunde bij Stichting Geriant.
ü Diverse particuliere opdrachtgevers.
o

Schrijven webteksten, communicatieadvies, social media advies voor onder andere:
www.eduarddeckers.nl, www.massagecoaching.nl, www.balanceforall.nl,
www.huisartsdocent.nl.

Kookwinkel Oldenhof, www.kookwinkel.nl en Uitgeverij Good Cook

2011 - 2013

Communicatie-, marketing- en public relations medewerker. Verantwoordelijk voor zowel strategie als uitvoering.
Werkzaamheden waren het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van marketing- en communicatieplannen,
coördineren van evenementen, redactie over de communicatiemiddelen (inclusief de sociale media en het uitgeven
van een magazine), schrijven en redigeren van teksten on- en offline, vormgeven van advertenties en onderhouden
van contact met pers en andere relaties binnen de branche.
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Heineken Musica Hall, Teamleider

2014 - 2015

Verantwoordelijk voor de aansturing van een (bar)team bestaande uit circa 15 jongvolwassenen gedurende
evenementen en daarbuiten.
Programma Versterking CliëntenPositie

2009 - 2010

Stage van zes maanden bij de ‘Informatie en Communicatie Desk’ van het Programma Versterking CliëntenPositie
(onderdeel van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad).
Onderwijscommissie Bedrijfscommunicatie

2006 - 2010

Sterk betrokken bij de doorontwikkeling van de opleiding Bedrijfscommunicatie. Lid van de Onderwijscommissie.

OPLEIDINGEN
Premaster Zorgethiek & Beleid

2013 - 2014

In 2014 premaster afgerond aan de Universiteit voor Humanistiek.
Bachelor of Communication: Bedrijfscommunicatie

2006 - 2010

Cum Laude afgestudeerd aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool Utrecht.
Minor Filosofie, Ethiek en Praktijk

2008 - 2009

Specialisatie binnen de opleiding bedrijfscommunicatie van een half jaar.

VAARDIGHEDEN
Talen

Computerkennis

Overig

Nederlands – moedertaal,

Windows, OSX Lion, Microsoft Office,

In het bezit van Rijbewijs B en eigen

Engels – goed,

CMS, Adobe Photoshop, InDesign,

vervoer.

Duits – gemiddeld

REFERENTIES
Mevr. Andrea Bies, Clustercoördinator Communicatie & Crisisbeheersing – Waterschap Zuiderzeeland
E: a.bies@zuiderzeeland.nl
Dr. Marijke Boorsma, MD, PhD - VU medical center, EMGO institute
E: M.Boorsma@vumc.nl
Aanbevelingen zijn te vinden op www.reynderscommunicatie.nl en LinkedIn
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