CHARLOTTE HEIJMANS
ERVARING
Zelfstandige 						

CONTACT
+31 641 77 0221
charlotte@dotslines.nl
www.dotslines.nl

01-04-’15 - heden

In 2015 heb ik de stap genomen om als zelfstandige te starten. Ik
begon als online marketing adviseur en heb organisaties geholpen met
o.a. social media inzet, nieuwsbrief marketing, content creatie en SEO
en SEA inzet. Er kwamen steeds vaker DTP en grafische vormgeving
verzoeken bij, waardoor ik in mei 2017 besloot helemaal over te gaan
op grafische vormgeving. Dit heb ik helemaal doorgevoerd met ook
een nieuwe naam als gevolg: Dots and Lines.
Campagne medewerker
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

01-12-’14 - 31-03-’15

Verantwoordelijk voor het uitrollen van de nieuwe campagnestrategie,
het optimaliseren van de website en voor de ontwikkeling van
communicatie uitingen.
Communicatie medewerker
Stichting Max Havelaar			

01-05-’12 - 31-03-’15

KOFFIE?

Bij Stichting Max Havelaar heb ik aan verschillende projecten gewerkt:

Burg. Brokxlaan 8
Gebouw 84
Tilburg

1. Fairbezig Campagne
Fairbezig is een campagne ter promotie van fairtrade. De drie
initiatiefnemers zijn Stichting Max Havelaar, Wereldwinkels en Fair Trade
Original. Ik heb verschillende taken uitgevoerd:

SKILLS
Nederlands
Engels
Photoshop
Illustrator
Indesign
SEO
SEA
Google Analytics

Online advertising
Ik heb in deze periode de samenwerking met het damesblad LINDA. op
online gebied gecoördineerd. Hier hadden we wekelijks content op de
website en vier grotere advertorials. Voor één van de advertorials heb
ik een video geproduceerd (zie http://goo.gl/qGMh5R).
Daarnaast verzorgde ik ook online content voor andere damesbladen
en 24Kitchen.
Offline advertising
Ik was verantwoordelijk voor een groot aantal advertorials in
verschillende damesbladen waar we maandelijks advertorials in
hadden. Met het damesblad ‘Kek mama’ hebben we één gehele editie
met het thema fairtrade ontwikkeld.
Projectleidster
Vanaf september 2014 werd ik coördinator van de campagne. Ik
coördineerde de campagne, dit hield in dat ik de planning en het
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budget beheerde, overleggen met de stuurgroep leidde, ervoor zorgde dat de drie partners goed op de
hoogte waren van alles, alle samenwerkingen leidde en verantwoordelijk was voor de eindproducten.
Overige werkzaamheden
- Organisatie winactie waarbij deelnemers een kookworkshop konden winnen met 24Kitchen chef Andy
McDonald.
- Coördinatie samenwerking met 24Kitchen rondom gesponsord programma ‘Fairplate’.
- Coördinatie gesponsord item in tv programma ‘Koffietijd’ over fairtrade.
2. Coördinatie nieuwe corporate website Stichting Max Havelaar
Bij Stichting Max Havelaar coördineerde ik de bouw van de nieuwe corporate website (zie
www.maxhavelaar.nl). Van het webbureau uitzoeken, het bureau briefen en begeleiden tot content creëren.
3. Max Havelaar awards
Dit Awards programma heb ik gecoördineerd omwille van het 25jarig bestaan van Max Havelaar. Drie
van de partners ontvingen een award. Één voor bijzondere Fairtrade vrijwilliger, één voor favoriete Fairtrade
product en één voor beste Fairtrade Innovatie. Mijn takenpakket bestond uit een actiepagina,
communicatieplan en awards ontwikkelen en een jury samenstellen.
4. Social media
Na het behalen van mijn diploma kon ik blijven werken bij Max Havelaar. Hier mocht ik onder andere mijn
social media plan implementeren. Ik werkte mee aan het schri jven en uitvoeren van de social media
strategie, werd onderdeel van het social media team, maakte content en analyses. Ondertussen is de social
media inzet uitgegroeid tot een grote fanbase van 12.067 volgers op Twitter en 25.161 fans op Facebook.
Referenties op aanvraag.

OPLEIDINGEN
Communicatie			

Econimsche Hogeschool Tilburg			

2008-2012

Journalistiek			

Fontys Hogeschool Tilburg			

2007-2008

HAVO			

Roncalli Scholengemeenschap		

2002-2007

OVERIGE ACTIVITEITEN
2017									

Cursus Grafische vormgeving gevorderden

02-12-’13 t/m 31- 03 -’14						

Rondreis door Zuidoost-Azië

01-06-’14 t/m 30-12-’15						Vrijwilliger bij Coaches4Juniors
2009									Workshops Illustrator, Photoshop en Indesign

