
Werkervaring
Receptioniste Thebe, maart 2017 - heden
Als receptioniste ben ik het eerste aanspreekpunt voor 
bewoners van het bejaardentehuis als bezoekers. Ik doe 
licht administratieve taken, bied ik een luisterend oor en 
zorg ik bijvoorbeeld voor vervanging als iemand ziek is. 

Multimedia medeMultimedia medewerker Vantrommelen.nl, januari 2016 - 
heden
Voor vantrommelen.nl hou ik de social media bij. Hier 
bedenk en maak ik de content voor, zoals video’s of foto’s. 
Ook zet ik regelmatig een Facebook campagne op. Ik 
organiseer open dagen en hou me bezig met klantenbinding.

Student assistent Avans, februari 2015 - maart 2018
Bij Bij Avans hielp ik bij verschillende activiteiten zoals open 
dagen en proefstukken dagen. Hierbij enthousiasmeer ik 
aankomende studenten en vertel ze alles over de opleiding. 
Ook hield ik de social media kanalen (Facebook, Snapchat) 
bij om een kijkje te geven in het studenten leven. 

Social Media Redacteur, april 2016 - januari 2017
Het onderhoudenHet onderhouden van social media kanalen (Facebook, 
Instagram, Pinterest) voor verschillende bedrijven

Schoonmaakster JT, november 2015 - maart 2016
Kassamedewerkster PLUS, mei 2014 - juli 2015
Typstudente Nefrologie, AZM, Februari 2014 - december 
2014
Kassamedewerkster HEMA, april 2009 - april 2013

StagesStages
Afstudeerstage, Wij Doen Dingen, januari 2018 - HEDEN
Samen met mijn afstudeerpartneSamen met mijn afstudeerpartner ga ik Wij Doen Dingen op 
de kaart zetten bij een bredere doelgroep. Dit gaan we doen 
door middel van een multimediale campagne. Voordat deze 
campagne van start gaat moet de website op orde zijn. 
Hierin hebben wij een aansturende rol. Het doel van de 
campagne is om te laten zien dat techniek toegankelijk is en 
dit gaan we doen door een event te organiseren. Bij dit 
evevent komen natuurlijk posters, uitnodiging, social media en 
nog veel meer dingen kijken. 

Meewerkstage, september 2016 - januari 2017: GetBright, 
Breda
GetBright is gespecialiseerd in websitebouw, 
internetmarketing, strategie en marketing communicatie. 
Tijdens periode heb ik veel verschillende dingen geleerd. Zo 
heb ik een white paper over Youtube gemaakt, geleerd hoe 
ik een Facebook campagne opzet en mijn vormgeving kennis 
uitgebreid. 

MeeMeewerkstage fotograae, augustus 2012 - januari 2013: 
Photography & Images, Amsterdam
Meewerkstage fotograae, februari 2012 - juli 2012, Sarah 
D photography, Alphen a/d Rijn

Evy Hendriks
Een vierdejaars CMD studente. Mijn 
hart gaat sneller kloppen van Social 

Media, video en concepten bedenken. 
Af en toe een beetje chaotisch maar 

altijd enthousiast.

eevyhendriks@live.nl
0620986889

Scholing
Avans Hogeschool | ’s Hertogenbosch
Communication & Multimedia Design

2014 - heden

Fontys Hogescholen | Tilburg
MinoMinor 360 graden design

2017 - 2018

Fontys Hogescholen | Tilburg
Communicatie
2013 - 2014

Fotovakschool | Venlo
Vakfotograaf, diploma behaald

2010 - 20132010 - 2013

Skills
Photoshop | Social Media | Facebook 

Zelfreflectie | Teamwork | Video 
Fotograae | Concepten bedenken  

Behulpzaam 

Vrije tijd 
FFestivals | Wandelen met mijn labrador 

Josje | Fotograae | Waterverven 
Koffie drinken in hipster zaakjes 

Love Island bingewatchen


