Portfolio

2011
A-Booth

•

september
baliemedewerker ter ondersteuning opbouw Bouw
beurs te Ahoy

2010
A-Booth

•

september
baliemedewerker ter ondersteuning opbouw Bouw
beurs te Ahoy

Bonnema Watersport / Priveleges
•
mei t/m september
begeleiding diverse GPS tochten in luxe sloepen
op de Loosdrechtse plassen.
De gasten varieerden van 50 t/m 100 personen

Bonnema Watersport / Priveleges
•
mei t/m september
begeleiding diverse GPS tochten in luxe sloepen
op de Loosdrechtse plassen.
De gasten varieerden van 50 t/m 100 personen

Bruggen Verwiel Eventmarketing
• januari
hostessen t.b.v. Philips evenement
• januari
hostessen voor automerk Opel
• april
groot team hostessen en promo meiden t.b.v.
LeasePlan op de autorai.
• december
hostess McKinsey kerstdiner

Bruggen Verwiel Eventmarketing
• januari
hostessen t.b.v. Philips evenement
• april
levering fotografe t.b.v. IFFA te Duitsland
• september
hostess Enexis
• december
hostess McKinsey kerstdiner

Care4Solutions
• februari
het leveren van registratiemedewerker tbv een
congres

Care4Solutions
• januari
het leveren van registratiemedewerker tbv een
congres
• april/september
leveren van registratiemedewerker tbv een beurs

Eriks BV
• januari 20011 t/m november 2011
Event manager t.b.v. de organisatie van het
Technivent 2011 te Home Boxx Nieuwegein
Het evenement bestond uit de organisatie van 2
dagen beurs in combinatie met een entertainment
programma voor bedrijven uit de
werktuigbouwkundige branche t.b.v. ca. 2000
gasten. Tevens heeft bureau EENS hiervoor een
team van gastvrouwen verzorgd.
Starlive.nl Communication Events
• mei
Stagemanager t.b.v. DGN Retail

Unlimited Label

DutchView
• januari/februari/juni
levering gastvrouwen en garderobe personeel
t.b.v. NPO, X-factor dealer kick-off, Vodafone
• februari
organisatie en uitvoer festival der bestuurskunde
First Choice
• mei/juni!
levering gastdame t.b.v. Knevel en van den Brink
• september
levering gastdame bij The Voice

2009
Care4Solutions
februari
het leveren van registratiemedewerker tbv een
congres
oktober
leveren van registratiemedewerker tbv een beurs
Priveleges
mei t/m september
begeleiding diverse GPS tochten in luxe sloepen
op de Loosdrechtse plassen.
De gasten varieerden van 50 t/m 100 personen
Bruggen Verwiel Eventmarketing
september
hostess t.b.v. Enexis evenement
december
hostessen t.b.v. McKinsey galadiner
DutchView
september
levering gastvrouwen t.b.v. Schuitema
De Formule
november 2009
MRE, jaarlijkst terugkerend evenement betreffende
diploma uitreiking Master Real Estate
Unlimited Label
november 2009
De gehele maand marketingprojecten voor
locaties als Caffe Esprit, Caffepc, Strandzuid en
de Zuidpool.

2008
Live Corporate Events
oktober 2007 t/m januari 2008
standhouders organisatie voor het Techdata
Partnerevent te Rijswijk, combinatie van een
beurs en aansluitend een groots feest t.b.v. ca.
1900 gasten.
oktober 2008 t/m december 2008
standhouders organisatie voor het Techdata
Partnerevent te Rijswijk
Pure-Liner
januari 2008
enkele dagen voororganisatie t.b.v. diverse
evenementen.
Eriks BV
februari 2008 t/m mei 2008
Project leider t.b.v. de organisatie van het
Technivent 2008 te Van Nelle fabriek in
Rotterdam.
Het evenement bestond uit de organisatie van 2
dagen beurs in combinatie met een entertainment
programma voor bedrijven uit de
werktuigbouwkundige branche t.b.v. ca. 2000
gasten. Tevens heeft bureau EENS hiervoor een
team van gastvrouwen verzorgd.
Bruggen Verwiel Eventmarketing
september
Gastvrouw t.b.v. Dutch Future Golftoernooi
De Formule
november 20068
MRE, jaarlijkst terugkerend evenement betreffende
diploma uitreiking Master Real Estate
Priveleges
juni en september
begeleiding diverse GPS tochten in luxe sloepen
op de Loosdrechtse plassen.
De gasten varieerden van 50 t/m 100 personen

2007

2006

Live Corporate Events
 november 2006 t/m 18 januari 2007
Projectleider voor het Techdata Partnerevent te
Rijswijk, combinatie van een beurs en aansluitend
een groots feest t.b.v. ca. 1500 gasten.
HVZ
 mei 2007
standhouders actieve standhouders werving t.b.v.
bedrijvendagen Woerden.
Dechesne & Boertje relatiemarketing
 mei 2007
IRSE, begeleiding tijdens 3-daags programma tbv
de echtgenoten van de leden.
 juni 2007
UPC, backstagemanager evenement betreffende
lancering van nieuwe huisstijl te amsterdam.
Evenementenservice
 mei 2007
EC Hockeycup, projectleider totale
(voor)organisatie t.b.v. terreininrichting betreft dit
internationaal toernooi te Bloemendaal.

VNU Business Publications
 juni t/m augustus 2006
evenementenmanager ter vervanging van
medewerker met zwangerschapsverlof ter
voorbereidingen van diverse grote evenementen
en congressen.
 februari t/m mei 2006
evenementmanager, betreffende maandelijkse
seminairs.

Priveleges
 april, mei, juni, juli, september, oktober,
november 2007
begeleiding diverse GPS tochten o.a. in het
centrum van Utrecht; in dierentuin Amersfoort; de
bossen van Austerlitz en diverse malen
sloepentochten op Loosdrecht. De gasten
varieerden van 30 t/m 100 personen. Enkele
firma’s ING, Zylab, UMC, Zwitserleven.

A-Booth BV
 mei 2006
medewerker t.b.v. opbouw beurzen te Utrecht en
Amsterdam.
Milonga
 september/oktober 2006
evenementmanager ingezet, betreffende
evenement gemeente Rijswijk.

Pure-Liner
 september, oktober 2007
gedurende deze maanden assisteren bij het
organiseren van diverse evenementen op dit
exclusieve schip.
 januari 2008
enkele dagen voororganisatie t.b.v. diverse
evenementen.
De Formule
 november 2007
MRE, jaarlijkst terugkerend evenement
betreffende diploma uitreiking Master Real Estate.
Live Corporate Events,
 oktober 2007 t/m januari 2008
standhouders organisatie voor het Techdata
Partnerevent te Rijswijk, combinatie van een
beurs en aansluitend een groots feest t.b.v. ca.
1900 gasten.

ProjectSupporting
 oktober 2006
Hart van Holland, backstage/regie manager
tijdens persooneelsfeest Rabobank.
 maart 2006
de Lage Landen, backstagemanager.
Deschesne & Boertje relatiemarketing
 maart 2006
Lodeizen Reitsma, floormanager betreffende
gewonnen workshops van Honda rijders.

Troost BV
 oktober 2006
inzetten tijdelijke kracht t.b.v sponsoring
acquisitie.
De Formule
 november 2006
MRE, jaarlijkst terugkerend evenement
betreffende diploma uitreiking Master Real Estate.
Live Corporate Events
 november 2006 t/m 18 januari 2007
Projectleider voor het Techdata Partnerevent te
Rijswijk, combinatie van een beurs en aansluitend
een groots feest t.b.v. ca. 1500 gasten.

2005
ProjectSupporting
 januari/februari/maart 2005
BMW, projectleider diverse evenementen en
introducties.
A-Booth BV
 mei 2005
TCD beurs, t.b.v. TPG post hostess geleverd.
 april 2005
Mocon/Empack beurs,organisatie betreffende
ombouw van beurzen. Tevens hostess geleverd
voor Mocon.
Impress Partners
 mei 2005
Spandex, team hostessen ingezet en
floormanager tijdens Grafivak.
Devoort BV
 augustus 2005
Trouwfeest, gehele organisatie van trouwfeest in
hun eigen vlieghangar als locatie.
Cor-Events
 september 2005
AM Town, bedrijfsfeest te Bloemendaal.
 april 2005
WTC te Almere, floormanager tijdens
studieintroductie IIE voor 2-daags evenement.
Deschesne & Boertje relatiemarketing
 november/december 2005
Hydron, projectmanager ter organisatie en
voorbereiding van dit kerst evenement.
 oktober/november 2005
Projectmedewerker, t.b.v. diverse projecten
gedurende 2 maanden organisatie ondersteuning
en uitvoer.
 september 2005
Pearle, gehele projectorganisatie ter introductie
nieuwe lijn.
VVT (Vereniging Verticaal Transport)
 oktober 2005
Evenementmanager ter organisatie groot
evenement van ca. 400 leden uit de
transportwereld.
De Formule
 november 2005
MRE, jaarlijkst terugkerend evenement
betreffende diploma uitreiking Master Real Estate.
 oktober 2005
Stox, vorming van promotieteam tijdens
woonbeurs te Amsterdam.

2004
HD Sports & Leisure Products
 april 2004
projectmanager ter organisatie en uitvoering van
Internationaal Jeu de Boules toernooi oftewel
‘Batavia Petanque’ op manifestatieterrein te
Lelystad voor ca. 300 gasten.
Impress Partners
 juni 2004
Spandex, producer tijdens open deur dagen te
Zaventem in België.
Deschesne & Boertje relatiemarketing & internal
branding
 november/december 2004
Hydron, projectmanager ter organisatie en
voorbereiding van dit kerst evenement.
 oktober 2004
Koninklijke Ten Cate, floorassistent ter
begeleiding spreker Richard Krajicek t.b.v. 300
jarig jubileum van ca. 800 (inter)nationale gasten.
 oktober 2004
SBV Alumni Association, algehele coordinatie
tijdens feest t.b.v. uitreiking Master Real Estate
diploma voor 150 gasten in Industrieele Groote
Club te Amsterdam.
ProjectSupporting
 juni/juli/november 2004
BMW, projectleider diverse evenementen en
introducties.
 maart/september 2004
JVC Nederland BV, afwisselend gastvrouw en
partymanager tijdens dealershow.
 maart 2004
JGProductions, backstagemanager tijdens
‘Beste supermarkt & slagerij van het jaar’.
 november/december 2003 - maart/juli 2004
diverse malen ingezet als gastvrouw,
promotiemedewerker en projectcoördinator t.b.v.
evenementen en beurzen.

