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Curriculum Vitae: Remco van Straaten 

PERSONALIA 

Achternaam:   van Straaten 

Voornamen:   Remco Alwin Bernard 

Roepnaam:   Remco 

Adres:    Mgr. Hendriksenstraat 23 

                                 7031 HN Wehl 

Mobiel:   06-36196766   

E-mail:   remcovanstraaten@hotmail.com  

Geboortedatum: 05-12-1989 

Geboorteplaats: Zevenaar 

Nationaliteit:  Nederlands 

Linkedin:                    http://nl.linkedin.com/pub/remco-van-straaten/21/515/20a 

OPLEIDING 
HAN Arnhem Facu l t e i t  E conomie  &  Management  

HBO op le id ing  Communi ca t i e  

2007 - 2011 

Specialisatie Creatief Design 

Alleen en met andere studenten gewerkt aan de volgende producten:  

- Onderzoeksrapport voor Schoolfacilities te Baak 

- Intern Communicatieplan voor Rabobank Graafschap Noord te Zutphen 

- Extern Communicatieplan voor Openlucht Museum te Arnhem 

- Extern Communicatieplan voor de Lochemse Croissanterie 

- Geïntegreerd Communicatieplan voor Willemeen te Arnhem  

- Marketingcommunicatieplan voor Kramp Benelux te Varsseveld  

ERVARING 
Sa lesmarke tee r  Communi ca t i e  |  Reed  Bus iness  

Oktober 2012 - Heden 

Dit betreft een tijdelijke functie ter opvulling van een zwangerschapsverlof tot 31-01-2013. 

Onl ine  Ma rke t ee r  |  De  N ieuwe Zaak  e -Commerce  Ma rke t i ng  

Oktober 2011 – September 2012 

Verantwoordelijke voor het opzetten en onderhouden van advertentiecampagnes via het zoeknetwerk van 

Google. Deze werkzaamheden worden verricht met Google AdWords. Hiervoor ben ik AdWords Qualified 

Individual.     

Afs tudee ropd rach t  en  s tage  communi ca t i e  |  K ramp Bene lux  

Februari 2011 - Juni 2011 

Verantwoordelijke voor het schrijven van een marketingcommunicatieplan voor een retailconcept van Kramp. 

Dit plan diende als afstudeeropdracht voor mijn HBO opleiding Communicatie aan de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen. Tevens verzorgde ik de invulling van de maandelijkse acties en heb ik een 

communicatiehandleiding geschreven voor klanten van Kramp.   
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S tag ia i r  commun i ca t i e  |  Gemeen te  Doe t i nchem  

September 2009 - Januari 2010 

Verantwoordelijk voor het schrijven van persberichten, vullen en opmaken van de gemeentepagina in de 

regionale weekkrant, plaatsen van content op de website, beantwoorden van persvragen, helpen bij 

evenementen, werken bij crisismanagement. Verantwoordelijk voor een strategisch plan met advies voor het 

creëren van draagvlak onder verenigingen voor een nieuw sportbeleid. 

Organisa t i e  T r ekke r t rek  |  T rekke r t r ek  N ieuw Weh l  

Juli 2010 - heden 

Voorzitter van Vereniging Trekkertrek Nieuw Wehl. Deze vereniging organiseert jaarlijks een evenement dat 

ruim 1700 bezoekers weet te trekken. 

Taken die ik hier onder andere voor uitvoer:  

- Sponsorbeleid opzetten en het benaderen van sponsors 

- Ontwikkeling en onderhoud van de website 

- Schrijven van persberichten en fungeren als aanspreekpunt/voorlichter 

- Opzetten en doorontwikkelen van het draaiboek en de planning  

- Ervaring met het uitvoeren van een noodplan 

Organisa t i e  FEM In t roduc t i e|  HAN Arnhem  

Augustus 2010 

Samen met vier andere communicatiestudenten heb ik de zorg gedragen over de organisatie van de 

schoolintroductie voor 800 nieuwe HAN studenten. Dit was onderdeel van mijn minor eventmanagement. 

I n te rn  t ranspo r t  |  S t r eekz i ekenhu is  Zevenaar  

2009 - 2012 

Weekendmedewerker intern transport in Streekziekenhuis Zevenaar.  

Vakkenvu l l e r  |  Ne t t o rama Didam  

2006-2009 

Werknemer bij supermarkt Nettorama te Didam in de avond- en weekenduren.  

VAKKENNIS 
Talen: Nederlands, Engels, Duits 

Software: Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, Google AdWords, Google Analytics, 

SPSS 14.0, Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)  

HOBBY`S 

- Het bouwen van carnavalswagens bij carnavalsgroep De Kachelhöltjes Nieuw Dijk 

- Voorzitter van Vereniging Trekkertrek Nieuw Wehl 

- Vendelier bij Schutterij De Eendracht Nieuw Wehl 

 

DIVERSEN 

- In het bezit van rijbewijs B  

- In het bezit van het SVH diploma Sociale Hygiëne  

- Google AdWords Qualified Individual     

- In 2008 een persoonlijk profiel gemaakt door middel van Insight 


