Iris Versluis
Opleidingen
sep 2005 - jun 2008

HBO Communicatie
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

sep 1997 - jun 2004

VWO Diploma (behaald)
Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht

Cursussen
Personalia
Naam: Iris Versluis
Adres:
Stroveer 172
3032GA Rotterdam
Telefoonnummer:
0031(0)615085264
E-mailadres:
iris.versluis@gmail.com
Geboortedatum:
7 februari 1986
Geboorteplaats: Utrecht
Geslacht: vrouw
URL:
http://www.irisversluis.com
LinkedIn:
https://nl.linkedin.com/in/irisversluis
Rijbewijs: B

Vaardigheden
Agile
Sketch
WordPress
contentbeheer
Mailchimp
Google Analytics
Zakelijk
schrijven
SEO

Talen
NL

2019

Zakelijk Schrijven - De Schrijfschool

2017

HBO Programma Online Marketing - NTI
(behaald)

2017

Creatief Schrijven - SKVR

2011

Scrum Master (behaald)

2010

Prince2 (behaald)

Werkervaring
jan 2017 - heden

Freelance Online Content Specialist
CyanIris (Eigenaar), Rotterdam
Als online content specialist help ik
ondernemers graag met de online contentstrategie,
aanpak en creaties.
Contentstrategie
We starten met een contentstrategie waarbij we
doel, doelgroep, boodschap en invulling van
de online kanalen bepalen. Daarna maken we een
contentkalender, zodat we vooraf content kunnen
creëren.
Aanpak
Klantgerichte content verkrijg ik o.a. door het
afnemen van interviews, input van de
opdrachtgever, samenwerking met partners en
content van derde partijen.
Creatie
Bij de creatie van content schrijf ik de teksten en
denk ik mee over passend beeldmateriaal. Denk aan
webteksten, nieuwsberichten, blogs en social media
posts.
Waar kan ik mee helpen?
- Webteksten
- Interviews
- Testimonials
- Social media posts
- Nieuwsbrieven
- Webredactie
- Contentmanagement

mrt 2017 - jun 2019

Freelance Community Manager
Rotterdam Food Cluster (initiatief Gemeente
Rotterdam), Rotterdam
Samen met de communicatieadviseur was ik
verantwoordelijk voor de groei en het
onderhouden van de 'online' community. Hierbij
lag mijn focus op het creëren van content voor de
website, nieuwsbrief en social media. In deze functie
voerde ik de volgende werkzaamheden uit:
- Schrijven / redigeren teksten voor de website,
social media en nieuwsbrief (nieuws, vacatures,
projecten en events);
- Verspreiden van content via social media en
nieuwsbrief ;
- Nieuwsbrief opmaken;
- Interviews afnemen met bedrijven uit de sector;
- Webredactie;
- Contentmanagement;
- Bedenken en opzetten van social media
campagnes;
- Performance van de website en social media
kanalen monitoren, evalueren en rapporteren.

aug 2016 - mrt 2017

Project- / communicatiemedewerker
Talentcoach, Rotterdam
Als vrijwilliger heb ik een bijdrage geleverd aan het
platform Talentcoach waar coach en coachee elkaar
kunnen ontmoeten. Ik heb hiervoor de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
- Interviews afnemen met Coaches en Coachees;
- Sfeerverslagen schrijven van workshops voor
werkzoekenden;
- Workshops geven en assisteren bij events.

mei 2015 - apr 2016

Projectmanager
Hoppinger, Rotterdam
Als projectmanager heb ik een aantal projecten
middels de Agile werkwijze begeleid. Een
uitgebreide omschrijving van mijn
projectmanagementtaken vind je onder mijn
ervaring bij DPDK van augustus 2008 - juni 2014.

jul 2014 - apr 2015

Projectmanager
Mirabeau, Rotterdam
Als projectmanager ben ik verantwoordelijk
geweest voor het proces en output van een aantal
projecten. Een uitgebreide omschrijving van mijn
projectmanagementtaken vind je onder mijn
ervaring bij DPDK van augustus 2008 - juni 2014.

aug 2008 - jun 2014

Producer
DPDK, Rotterdam
Als producer was ik verantwoordelijk voor het
proces en output van verschillende projecten.
Daarbij had ik de volgende taken:
- Planning en on-time/on-budget levering;
- Sparringpartner en aanspreekpunt voor de
opdrachtgever;
- Strategische en creatieve adviezen geven;
- Advies geven over inrichting online middelen;
- Multidisciplinaire teams aansturen;

- Shortcopy schrijven;
- Analyse uitvoeren middels verschillende tools
waaronder Google Analytics;
- Contentmigratie begeleiden;
- Briefings/debriefings;
- Communicatieplannen opstellen;
- Projectplannen maken;
- Offertes opstellen.
feb 2006 - jul 2007

Communicatiemedewerker
Visser & Smit Bouw Bv, Papendrecht
Mijn hoofdtaak was het uitvoeren van een imagoonderzoek (volledig zelfstandig uitgevoerd).
Bijtaken waren selectiemappen maken en
marktonderzoek uitvoeren.

Referenties
Referenties op aanvraag beschikbaar.

