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Naam:
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Telefoon:
E-mail:
Geboren:

Esther Vollebregt
Mol 32
1422 WT Uithoorn
06-40583280
esther.vollebregt@gmail.com
20 december 1973

PROFIEL
Ik ben Esther, een gedreven marketing- en communicatiespecialist met een creatieve pen.
Ik ben verantwoordelijk geweest voor de productie, promotie en verkoop van de mooiste
tijdschriften, websites, webshop producten, specials, nieuwsbrieven, online trainingen en
vernieuwende online abonnementsvormen zoals Yogatv. Off- en online communicatie en
marketing, (commercieel) tekstschrijven, werving en loyalty, partnerships en (online) line- en
brand extensions behoren tot mijn expertises. Ik ben creatief, commercieel, daadkrachtig en
scherp. Ook bereikt: fijne samenwerkingen, inspirerende gesprekken, vermakelijke
mailuitwisselingen en bevlogen brainstormen.

WERKERVARING
Feb 2008 - jul 2014:

Mrt 2005 - feb 2008:

Marketing Manager Psychologie Magazine en Yoga Magazine
Weekbladpers Media
Eindverantwoordelijk voor oplagestrategie- en beheer van beide merken
Taken en verantwoordelijkheden
• Opstellen jaarlijks uitgeefplan
• Strategische en deels operationele marketingcommunicatie
• Beeld- en tekstbeleid van alle uitingen
• Ontwikkelen en uitbouwen line- en brandextensions
• Aansturen marketingmedewerkers & freelancers
• Beheren van het budget

Productmanager Avrobode en Televizier
Bindinc (voorheen: BV Programmabladen AKN)
Verantwoordelijk voor oplagestrategie- en beheer
• Opstellen jaarlijks uitgeefplan
• Alle marketing- en communicatie activiteiten waaronder werf, behoud, losse
verkoop, online marketing, joint promotions
• Aansturen marketingmedewerkers
• Beheren van het budget

Apr 2004 - feb 2005:

Projectmanager Potplanten
Trend-house / Waterdrinker Aalsmeer
Communicatieadvies op maat voor (potplanten)kwekers
• Gesprekken met kwekers, groothandel, detailhandel, bloemenbureau
• Opstellen communicatieadvies
• Ontwikkelen diverse communicatiemiddelen, ook op de winkelvloer
• Aansturen bloembinders
• Beheren van het budget

Mei 2001 - apr 2004:

Productmanager (Rock/Alternative)
Sony Music Entertainment
Promotie van diverse (rock/alternative) artiesten
• Opstellen marketingplan & budget per artiest
• Aansturen van team, bestaande uit tv, - radio, pers, en internet promotor
• Contactpersoon artiest, manager, concertpromotor, buitenland

Sept 1998 - mei 2001: Projectmanager
iMediate - people in media
Projectmanager van diverse uiteenlopende projecten o.a.
Vital Guide to the Music Industry - gouden gids muziekbranche
NVGD cursus avonden
Nationaal Entertainment Congres|
Redactie Muziek en Beeld

OPLEIDINGEN
1993 - 1997:

1992 - 1993:
1987– 1992

Commerciële Economie - Marketing Management
Haarlem Business School
Bachelor of Science - Marketing Management
Minor in Business Administration
Cerritos College (Junior College) - CA USA
Keizer Karel Collega, HAVO, diploma behaald

CURSUSSEN EN WORKSHOP
September 2014
Cursus Wordpress, Martijn Baltes - Vlot & Goed
Mei 2014
Cursus Online Marketing, WPG incompany
Maart 2014
Workshop Social Media, WPG incompany

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE
• Interesses en hobby's: muziek, fotografie, bloemen en planten, vintage vondsten, tuin en gezin
(samenwonend, 3 kinderen van 5, 3 en 3).
• Referenties op aanvraag verkrijgbaar.

