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Naam:         Svea Manon     
Achternaam:   Van den Hoek 
Adres:         Van Speijkstaat 13 BIS 
Postcode/woonplaats:  3572 XA Utrecht 
Geboren:     20 januari 1988, Zoetermeer 
Geslacht:     Vrouw 
Nationaliteit:    Nederlands 
Mobiel:       (06)20873543 
E-mail:       svea.vandenhoek@gmail.com 
Rijbewijs:   B 
                       
 
Tekstschrijver, communicatiemedewerker en planner 
 
Mijn werk vraagt om nauwkeurigheid en volledige inzet. Ik zorg ervoor dat ik mijn 
opdrachtgevers altijd een kwalitatief goed product aflever.  
 

 

Werkervaring  
 
Creatief  
 
2013 Accountmanager en marketingmedewerker voor 

trainingsbureau Train je Team in Amsterdam. 
 Behandelen van aanvragen voor bedrijfstrainingen. Doen van 

adviesgesprekken, maken van offertes en inplannen van 
trainingen. Bedenken van marketingstrategiën voor de 
website (B2B). 

 
2011 - 2012 Webredacteur en marketingmedewerker voor 

trainingsbureau Train je Team in Amsterdam. 
Schrijven van commerciële informatieteksten en bedenken 
van marketingstrategiën voor de website. Opstellen van de 
nieuwsbrieven en bijhouden van de social media.    

 
2011- 2012  Webredacteur bij de journalistieke website Crimesite.nl.  

Zoeken en selecteren van relevant misdaadnieuws. Schrijven 
van nieuwsberichten voor de website.  

 
Communicatief 
 
2011- 2012  Receptioniste en administratief medewerkster bij Aveant 

verzorgingshuizen in Utrecht. 
 Telefonisch contact houden met interne en externe partijen.  

Afhandelen van administratieve taken.   
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2008 – 2011 Callcentermedewerker op de afdeling klantenservice van 
Agis Zorgverzekeringen in Amersfoort. 
Beantwoorden van vragen over zorg via de telefoon en email. 
Contact houden met klanten, zorgverleners en andere 
afdelingen binnen het bedrijf.   
 

Gemotiveerd  
 
2012 – heden  Camjo-freelanceklussen voor televisie en websites.  

Maken van journalistieke producten. Produceren, filmen en 
monteren behoren tot de werkzaamheden.  Opdrachtgevers 
zijn onder andere: Gemeente Utrecht, het Nationaal Comité 4 
en 5 mei en de Atlantische Commissie. 

 
2012 Stagiair bij RTV Noord-Holland in Amsterdam. 

Werken als verslaggever, bureauredacteur en 
productiemedewerker op de nieuwsredactie. Maken van 
journalistieke producties voor televisie en de website. 
Zelfstandig produceren en organiseren van een geheel 
zomerprogramma voor televisie. Hiervoor telefonisch contact 
onderhouden met externe partijen. 

 
Accuraat  
 
2010 Stagiair bij hogeschoolmagazine Trajectum in Utrecht.  
 Bureauredactie. Schrijven van (grotere) journalistieke  

verhalen voor het magazine. De website voorzien van 
nieuwsberichten.  

 
2008 Administratief medewerkster bij American Medical Systems 

in Breukelen.  
 Doen van de klantenadministratie en aanleggen van 

klantdossiers.  
 

Opleidingen  
 
2008 - 2012    Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.  
     (Voltijd, diploma behaald) 
 
2012 Film- en Televisiewetenschappen aan de Universiteit 

Utrecht. 
 (Voltijd, bijvakken) 
  
2011 Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.  

(Voltijd, minor behaald) 
 
2007 Economie aan de Universiteit Utrecht.  
 (Voltijd, bijvakken)                                          
 
2000 - 2006     VWO aan het Stedelijk college in Zoetermeer.  
     (diploma behaald) 
 



Cursussen 
 
2012 Televisieredactie aan de Hogeschool Utrecht.  

Bedenken en maken van het format en de inhoud van het 
tijdelijke jeugdprogramma NOON voor RTV Utrecht. 
(www.noontv.nl).  

 
2006 - 2007 Talencursus Spaans aan de taalschool Don Quijote in  

Granada en Salamanca, Spanje. 
 Training in het lezen, schrijven en spreken van de taal. Tot 

niveau B gekomen.  
  

Extra informatie 
 

 Een jaar heb ik in het bestuur gezeten van studiecommissie Mercator van 
studentenvereniging Unitas S.R. in Utrecht. Tijdens mijn bestuur regelde ik uitjes, 
bijeenkomsten en andere activiteiten voor de leden. Hiervoor hield ik contact met de leden 
via de email en telefoon.   

 Ik heb meerdere commerciële trainingen gedaan. Deze hadden betrekking op de 
telefonische verkoop van producten. 

 Mijn hobby’s zijn: lezen, verhalen schrijven, muziek luisteren, hardlopen en wielrennen. 
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