Curriculum Vitae
Resi Lankester Lucellestraat 7-III 1055 HS Amsterdam 06-29012388
resilankester@gmail.com resilankester.nl

In ’t kort:
Ondernemend, flexibel, resultaatgericht, nieuwsgierig, zelfstandig, analytisch,
creatief, snel, kritisch, punctueel, relativerend, leergierig
Wat mij drijft binnen mijn vakgebied:
Het maken of laten maken van rakende content (tekst, beeld, video) om daarmee
de juiste doelgroep in beweging te brengen: dat voelt voor mij niet als werk, maar
als een ontzettend inspirerende manier om mijn leven vorm te geven.
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Werkervaring (loondienst & freelance)
Yoga Magazine, WPG Media
freelance content-/bladmanager, team redactie
Taken, o.a.:
-aansturen freelance auteurs, fotografen, art direction
-bewaken bladformule
-redigeren teksten freelance auteurs
-advies en uitvoering content (online & print)
Seniorenbelangenorganisatie KBO-PCOB
freelance communicatieadviseur, team MarCom
Taken, o.a.:
-advies en uitvoering merkstrategie
-advies en uitvoering content (social media, online, print)

dec 2017 - heden

sept 2017 - dec 2017

Aidsfonds
freelance communicatieadviseur Involvement, team MarCom
Taken, o.a.:
-advies en uitvoering merkintegratie
-advies en uitvoering migratie inhoud website
-advies en uitvoering content (social media, online, print)
-advies en uitvoering werkzaamheden campagne Aidsfonds
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sept 2016 - juni 2017

-opstellen interne werkdocumenten/handleidingen
Stop Aids Now!/Aids Fonds
freelance content manager Involvement a.i, team MarCom
feb 2016 - sept 2016
Taken, o.a.:
-verantwoordelijk voor uitvoering contentstrategie en productie van
tekst, beeld en video voor o.a. DM's, eDM's, social media en websites
-schakel tussen programma’s, pers, fondsenwerving
-advies en uitvoering werkzaamheden campagne Aidsfonds
Stop Aids Now!
freelance communicatieadviseur Involvement, team MarCom
advies en productie online tekst en beeld, social media

nov 2015 - jan 2016

ANWB magazine Kampioen
freelance journalist en fotograaf
voorbereiden van reisverhalen, schrijven, fotograferen

2016- heden

Yoga Magazine
freelance journalist
schrijven van interviews, achtergrondverhalen

2012 - heden

Psychologie magazine
freelance journalist
schrijven van interviews, achtergrondverhalen,
productie jaarlijkse Psychologie Agenda

2011 - heden

ANWB magazine KCK
freelance journalist en fotograaf
voorbereiden van reisverhalen, schrijven, fotograferen

2010 - heden

KWF Kankerbestrijding
2009 - sept 2015
communicatieadviseur team Strategie & Corporate Communicatie
>bladmanager kwartaalmagazine Kracht (online en print)
Taken, o.a.:
-verantwoordelijk voor inhoud, marketing (o.a. doorberekenen hoe de
doelgroep verhoogd kon worden) en distributie (o.a opschonen adresbestand
leidde tot lagere kosten, in combinatie met start online magazine)
-aansturing productieteam (vaste en freelance medewerkers)
-coördineren/opstellen e-malings, bijhouden statistieken
>projectbegeleider corporate uitgaven zoals jaarverslag en beleidsvisie
(online en print)
Media Partners (MPG)
coördinerend projectredacteur AllerHande
coördineren, redigeren, schrijven
Vakblad Kraamzorg
hoofdredacteur
coördineren, redigeren, schrijven

2005 - 2006

2005
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Documentairefilmfestival IDFA
freelance redacteur (online/print)
-IDFA catalogus
-IDFA Daily
-productie en interviews videoreports IDFA TV

2003 - heden

Viva
freelance journalist
schrijven reportages, interviews

2003 - 2005

Uitgeverij Reclamij
copywriter
schrijven voor diverse B2B en B2C magazines in de zorgsector

2000 - 2002
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Opleidingen
Modules Content Marketing UvA Business School
o.a.:
contentmarketing binnen corporate communicatie en marketingcommunicatie,
doorvertaling contentstrategie, hygien-hub-hero-model, inzet van storytelling
Docent: Ed Peelen, bijzonder hoogleraar Content Marketing
Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam, 2016
Coaching voor Hoofdredacteuren
o.a.:
merkdenken, branding, marketing en commercie, teamsamenstelling
De Redactie, 2012
Training Communicatie & Samenwerking
Verwondering, 2012
Training Klantgericht werken
Verwondering, 2012
Opleiding Webredactie 2.0
Lectric, 2010
Postopleiding Tijdschrift Concept en Beeld
Docent: Wim Honders
Artemis Academie Amsterdam, 2008
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HBO (School voor Journalistiek Utrecht)
1996-2000; Bachelor Journalistiek
Vakken o.a.: Geschiedenis, fotografie, mediapsychologie, research, interview
HEAO (HES Amsterdam)
1995-1996; propedeuse International Management
Vakken o.a.: Commerciële economie, psychologie, marketing
VWO, Hervormd Lyceum Zuid
1992-1994; einddiploma
HAVO, Amsterdams Lyceum
1987-1992; einddiploma
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Cursussen & Workshops
2-daagse Masterclass Digitale Denkweg
o.a.:
crossmediaal denken, vloggen, optimalisatie social media
Commissie Onderwijsfonds Publieksbladen, 2016
3-daagse Masterclass Freelance Journalistiek
Commissie Onderwijsfonds Publieksbladen, 2015
Basiscursus Photoshop
College of Multimedia, 2012
Algemene kennis van:
CMS-systemen als GreenValley, SharePoint, Wordpress, Drupal
Social Media en e-mailmarketingtools als Omniture, Coosto, Obi4Wan, Media
Injection, Close Alert, Google Analytics
Diverse webinars en workshops Crossmedia en Online:
Nationale Coverdag, Nationale Uitgeefdag, MediaParade, SEO, Conversie
Optimalisatie, o.a. bij Lectric, Competence Factory, EduVision
5-daagse Masterclass Bladen maken
Commissie Onderwijsfonds Publieksbladen, 2010
Spaans
Opleidingsinstituut Servicio, 2006, 2005, 2000
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Reiservaring en -reportages
Bijna al mijn reisverhalen staan op www.resilankester.nl/reisjournalist
Vrijwilligerswerk buitenland
1997: vrijwilligerswerk in Guadalajara (Spanje)
1995: vrijwilligerswerk in Fez (Marokko)
1994: vrijwilligerswerk kibboets Dovrat (Israël)

Talen
Nederlands
Engels
Frans
Spaans
Duits

Schriftelijk
Uitstekend
Uitstekend
Goed
Goed
Voldoende

Mondeling
Uitstekend
Uitstekend
Voldoende
Voldoende
Voldoende

Vrije tijd
Schrijven, lezen, reizen, film, fotografie, (online)magazines, Ashtanga yoga (als
student en als docent), eten/koken.
In bezit van rijbewijs.

5

