
Danitsja Koster 

0618570125 / info@danitsjakoster.nl 

www.danitsjakoster.nl 

23 november 1984, woont in Almere 

 

Interesses 

Internet, Film, Televisie, Cultuur, Fotografie, Muziek, Mode, Dieren 
en dierenwelzijn, Festivals, Reizen, Theater, Horecagelegenheden 
bezoeken, Lekker eten, Gezondheidszorg en welzijn 

 
Talen 

Nederlands: ٠٠٠٠٠  Engels: ٠٠٠٠ 
 

Opleidingen 

Master of Arts Media & Cultuur Universiteit van Amsterdam 

September 2007 – juli 2008 

Bachelor of Arts Media & Cultuur Universiteit van Amsterdam 

September 2003 – januari 2007 

 

Programma's 

Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Adobe Photoshop & Premiere, 

Final Cut Pro 

Werken met verschillende CMS'en, databasesystemen en 

toepassingen voor nieuwsbrieven 

SEO, Google Analytics en Adwords 

Twitter, Facebook, YoutTube, Hyves, Blogger en dergelijke voor 

professioneel gebruik 

Werkervaring 

Webredacteur Ascensio Beheer BV 

Januari 2015 – heden 

Als webredacteur ben ik verantwoordelijk voor de inhoud, het 

redigeren en de structuur op de verschillende websites die Ascensio 

in zijn beheer heeft. Daarnaast houd ik mij bezig met online 

communicatie in de breedte, waar onder andere social media-

kanalen opzetten en optimaliseren, SEO-werkzaamheden en het 

structureren van bestaande en nieuwe websites onder vallen. 

 

Online communicatiemedewerker en mede-organisator 

Social Media Club Almere #smc036 

Januari 2014 – heden 

Voor de meetings van de Social Media Club in Almere ben ik 

verantwoordelijk voor de online communicatie en social media 

kanalen. Ik zorg ervoor dat Almeerders die werken met of interesse 

hebben in social media zoveel als mogelijk op de hoogte zijn van de 

meetings en lezingen die worden georganiseerd door SMC036. 

 

Freelance (web)redacteur, content manager en social media 

specialist  

Skyscanner, Flow Media, Gemeente Almere, eva 

April 2005 – heden 

Redactie, webredactie, onderzoek, interviews, SEO, webteksten en 

marketingteksten voor uiteenlopende opdrachtgevers, zowel online 

als offline. Daarnaast beheer ik de social media kanalen, bouw ik 



websites met Wordpress en adviseer ik klanten bij het uitbouwen van 

hun online aanwezigheid. 

 

Freelance blogger en interviewer 

42bis, Wat Zij Zegt, Mighty Musings, City Guide China, 

3voor12/Flevoland, XI Online, ADHDition eva 

Maart 2001 - heden 

Voor verschillende websites heb ik weblogs geschreven, interviews 

gedaan en recensies geschreven over uiteenlopende onderwerpen. 

Op mijn site en LinkedIn-pagina zijn de meeste publicaties 

publicaties terug te vinden. 

 

Online communicatiemedewerker en webredacteur  

RTV Almere 

Oktober 2013 – oktober 2014 

Als online communicatiemedewerker ben ik initieel bezig met het 

herstructureren van de website en verbeteren van de aanwezigheid 

op social media platforms. Communicatie, marketing, tekst schrijven 

en redigeren zijn belangrijke werkzaamheden binnen deze functie. 

 

Media Operator & Short Form Specialist 

Viacom/MTV Networks 

Oktober 2013 – december 2014 

Bieden van techisch advies, registreren van videomateriaal en 

projecten voor commercials begeleiden. 

 

 

Content Operator/Assistent team manager  

Viacom/MTV Networks 

December 2011 – September 2013 

Coördinatie van contentaanlevering voor diverse regio's in Europa, 

assisteren van de team manager en begeleiden van projecten. 

 

Producer en (web)redacteur  

NostalgieNet 

Mei 2008 – november 2011 

Aanspreekpunt voor klanten en partners. Verantwoordelijk voor de 

programmering, scheduling, website, webshop, social media, CMS 

en communicatie. 

 

Productieassistent, (web)redacteur en editor  

NostalgieNet 

Juli 2007 - december 2007 

Projectmedewerker voor de nieuwe website. Het uploaden van 

video's, schrijven van metadata voor video, schrijven van content 

voor de website en social media kanalen. 

 

Stagiaire productie, redactie en communicatie  

Endemol, NIMK/Montevideo, Stichting Bellissima, USSR Media 

Augustus 2005 – mei 2007 

Meedraaien bij online-, video- en evenementenproducties als 

medewerker productie, redactie en communicatie. 

 


