Danitsja Koster

Werkervaring

0618570125 / info@danitsjakoster.nl

Brand Journalist

www.danitsjakoster.nl

PressPage

23 november 1984, woont in Almere

Mei 2017 – December 2017
Bij PressPage maak ik artikelen, eBooks, social
media posts, nieuwsbrieven visuele content als

Profiel
Positief, creatief, doorzetter, sociaal. Ik heb bijna
15 jaar ervaring in mediaproductie en
redactiewerk. Ik hou van hard werken, maar ik
maak ook graag tijd voor een praatje of korte
wandeling met mijn collega’s.

infographics, video’s en afbeeldingen. Daarnaast
ben ik betrokken bij het ontwikkelen van
(content)marketingcampagnes.
Online producer en blogger

Talen

Fitgirls.nl

Nederlands: ٠٠٠٠٠

Engels: ٠٠٠٠

Januari 2017 – april 2017
Voor het online platform Fitgirls houd ik me
bezig met de jaar- en maandplanningen,

Opleidingen

contentkalender, call sheets voor video- en

Nima Communicatie A Laudius Opleidingen

fotoshoots en waar mogelijk blog ik voor de

September 2014 – maart 2015

website.

Master of Arts Media & Cultuur Universiteit
van Amsterdam

Freelance webredacteur, community en

September 2007 – juli 2008

social media manager Porter Novelli,

Bachelor of Arts Media & Cultuur Universiteit

Skyscanner, Gemeente Almere eva

van Amsterdam

April 2005 – heden

September 2003 – januari 2007

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

Programma's

uiteenlopende opdrachtgevers, zowel online als

Microsoft Office, Adobe Photoshop & Premiere,

offline. Daarnaast beheer ik de social media

Final Cut Pro

kanalen, bouw ik websites met Wordpress en

Verschillende CMS'en, databasesystemen en

adviseer ik klanten bij het uitbouwen van hun

nieuwsbrieftools

online aanwezigheid.

SEO, Analytics, WordPress, HTML, basis PHP
Twitter, Facebook, YouTube, WordPress,
Hootsuite, Buffer etc professioneel gebruik
Pardot (Salesforce), Asana, Yira
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Freelance producer en productie assistent

Producer en (web)redacteur

VPRO, Museumn8 Amsterdam , Caramel

NostalgieNet

Pictures eva

Mei 2008 – november 2011

Januari 2005 – heden

Aanspreekpunt voor klanten en partners.

Freelance producer, productieassistent en

Verantwoordelijk voor de

assistent opnameleider voor uiteenlopende

programmering, scheduling, website, webshop,

producties. Ik heb onder andere gewerkt voor

social media, CMS en communicatie.

Endemol, VPRO, Caramel Pictures, USSR,
NostalgieNet, Museumn8 & Nederlands Instituut

Productieassistent, (web)redacteur en editor

voor Mediakunst.

NostalgieNet
Juli - december 2007

Webredacteur

Projectmedewerker voor de nieuwe website. Het

Ascensio Beheer BV

uploaden van video's, schrijven van metadata

Januari 2015 – juli 2015

voor video, schrijven van content voor de

Als webredacteur houd ik mij bezig met onder

website en social media kanalen.

andere social mediakanalen opzetten en
optimaliseren, SEO-werkzaamheden en het

Stagiaire productie, redactie en

structureren van bestaande en nieuwe websites

communicatie

onder vallen.

Endemol, NIMK/Montevideo, Stichting
Bellissima, USSR Media

Media Operator & Short Form Specialist

Augustus 2005 – mei 2007

Viacom/MTV Networks

Meedraaien bij online-, video- en

Oktober 2013 – december 2014

evenementenproducties als medewerker

Bieden van techisch advies, registreren van

productie, redactie en communicatie.

videomateriaal en projecten voor commercials
Vrijwilliger media, evenementen, redactie

begeleiden.

RTV Almere, Social Media Club Almere, 42bis
Content Operator/Assistent team manager

Januari 2001 – heden

Viacom/MTV Networks

Als tiener raakte ik betrokken bij verschillende

December 2011 – September 2013

vrijwilligersorganisaties en heb ik eigen

Bij Viacom ben ik verantwoordelijk voor de

projecten opgestart. Sindsdien heb ik me altijd

coördinatie van contentaanlevering voor diverse

voor minimaal één organisatie ingezet en mijn

regio's in Europa, assisteren van de team

expertise op het gebied van mediaproductie,

manager en begeleiden van projecten. Het

evenementenorganisatie en redactiewerk

verbeteren van interne workflows, communicatie

ingezet.

en deadlines is ook een belangrijk onderdeel
van het werk binnen dit kleine team.
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