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Profiel
Ik ben creatief en een organisator. Ik houd ervan om oplossingen te vinden voor complexe
problemen. Ik ben praktisch ingesteld, planmatig en resultaat gericht. Flexibel en service
gericht. Kritisch, ook op mezelf, perfectionistisch. Sociaal ingesteld, zakelijk, maar ook met
gevoel voor humor.
Ik werk graag alleen en zelfstandig maar ik kan ook goed in een team werken.
Ik heb een sterk doorzettingsvermogen. Ik geef niet gauw op als het tegenzit. Ik ben erg
vasthoudend. Ik weet van aanpakken en ik houd van uitdaging.
Ik ben leergierig en nieuwsgierig, ik heb een brede maatschappelijke en intellectuele
belangstelling. Ik ben onderzoekend van aard en heb een goed analytisch vermogen.

Camera-ervaring
Voor mijn project over dementie en mantelzorg heb ik al veel materiaal geproduceerd en ik
ben al begonnen met de montage.
In augustus 2009 heb ik deelgenomen aan een masterclass Independent Filmmaking in
New York. Onderdeel daarvan was het maken van een filmpje in en over New York.
In 2006 heb ik deelgenomen aan Five Minutes of Fame, georganiseerd door de
Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het 74ste lustrum van de universiteit. In een groep
kregen we de gelegenheid om een kort filmpje te maken. Mijn taak was het bedienen van
de camera.

Werkervaring
1988-1992
1982-1988

verschillende bijbanen en vakantiebanen tijdens de studie, o.a. als
schoonmaakster, productiemedewerkster, data-entry medewerkster.
Opleiding typiste met stage bij NV Amev (nu ASR), verschillende
banen via uitzendbureaus, als data-entry medewerkster (o.a. bij
Vrumona, RZMN, AZU, Rabobank NV), productie, magazijn, horeca
(McDonalds, Stationsrestauratie).

Opleidingen
2013-2014
2009-2010
1996-2000
1988-1993
1987-1988

Vakopleiding Camjo3 bij Open Studio in Amsterdam; certificaat
behaald.
Jaaropleiding Camjo bij Open Studio in Amsterdam; certificaat
behaald.
VWO, met vakken Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Maatschappijleer, Economie I en Wiskunde A; diploma behaald.
Opleiding Archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden; propaedeuse
behaald.
Colloquium Doctum met vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en
Geschiedenis van de Oudheid; diploma behaald.

Nevenactiviteiten
2003-2006
1997-2000
1993-1994

Redactie krant dagactiviteitencentrum, met als taken zowel het
redigeren van aangeleverd materiaal als het schrijven van artikelen.
Deelname leerling-geleding medezeggenschapsraad ROC Utrecht.
Mede organiseren van een symposium voor het opleidingsdispuut
Prehistorie, met als taken notuleren, informatie verstrekken, registratie
inschrijvingen, diverse hand- en spandiensten.

Vrije tijd
fietsen, fotografie en videofilmen, reizen, creatieve hobbies.

