Danitsja Koster
Redacteur, contentmarketeer, communicatiemedewerker
Positief, creatief, doorzetter, sociaal, praktisch, nieuwsgierig, verantwoordelijk, vrolijk.

“Danitsja schrijft teksten
waar de zoekmachines goed
mee overweg kunnen
waardoor mijn websites meer
bezoekers krijgen.”
Jeroen Dobber

Persoonlijke
gegevens

“[Zij] levert altijd kwaliteit
af binnen de gestelde
deadlines. Hierbij kijkt zij
vaak ook verder hoe zij
nog meer kan leveren.”
Jan-Melle Liscaljet

“Content met
resultaat en ze kan
snel schakelen!”
Maaike Isaacs

Ervaring
Specialist marketing & communicatie – Ster (Stichting Etherreclame)

Danitsja Scharn-Koster
Geboren 23-11-1984 te Amsterdam
Woont in Almere
danitsjakoster.nl

November 2018 – mei 2020
Bij Ster ben ik verantwoordelijk voor ‘alles online’. Het bedenken en maken van
content voor de site, nieuwsbrieven, social mediakanalen, intranet en andere media
vallen binnen mijn takenpakket. Ook het uitwerken en bedenken van strategische
plannen en het trainen van collega’s op het gebied van social media en online
communicatie horen bij de functie. Voor de lancering van de nieuwe website ben ik
projectleider geweest en heb ik de teksten geschreven, de migratie begeleid en samen
met een externe partij de SEO-elementen (keywords, tekst, structuur, etc) opgepakt.

info@danitsjakoster.nl

Marketing & Publiciteit – Theatergroep Suburbia

06-18570125

September 2018 – november 2018
Voor het nieuwe theaterstuk 'Troost & Zonen' ben ik verantwoordelijk voor de
marketing en publiciteit. Ik houd me onder andere bezig met persberichten schrijven,
persrelaties onderhouden, PR, social media, posten van nieuws op de website,
drukwerk verspreiden, contact met theaters en partners onderhouden, ambassadeurs
van Suburbia en het stuk ondersteunen.

Talen
Nederlands: ٠٠٠٠٠
Engels: ٠٠٠٠

Marketing & Publiciteit – Theatergroep SubSub
Januari 2018 – april 2018
Contentcreatie, contentplanning, social media, advertising, PR. Verantwoordelijk voor
alle communicatie vanuit SubSub. Van A tot Z inrichten en uitvoeren van de
publiciteitscampagne met een beperkt budget.

Opleidingen
Masterclass Online Marketing
NCOI
Mei 2019 – oktober 2019

Brand Journalist, Contentmarketeer – PressPage
Mei 2017 – november 2017
Contentmartketingcampagnes, social media, basis social advertising. Meewerken aan
nieuwe campagnes en het creëren van nieuwe content, zowel tekstuele als visuele
content. Focus op B2B, PR-professionals. Opzetten van campagnes en nieuwe website.

Nima Communicatie A
Laudius Opleidingen
September 2014 – maart 2015
Master of Arts Media & Cultuur
Universiteit van Amsterdam
September 2007 – juli 2008
Bachelor of Arts Media & Cultuur
Universiteit van Amsterdam
September 2003 – januari 2007

Redacteur - Freelance
April 2005 – mei 2017
Voor Skyscanner, Avanti Almere, Flevopost, Gemeente Almere en vele anderen.
Artikelen, blogs, interviews, marketingteksten, webteksten en dergelijke. Variatie aan
teksten voor websites voor PR en leadgeneratie, SEO-doeleinden en vindbaarheid;
print ter informatie en reclame.
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Danitsja Koster
Redacteur, contentmarketeer, communicatiemedewerker

“It's a real pleasure to
work with Danitsja. She is
professional, timely,
organized and a great
content creator.”
Fabian Willems

“Her writing skills in Dutch
are really good, she's
proactive and always has an
eye for details.”
Déborah De Klerck

“A quick problem
solver that acts with
integrity.”
Lorena Pérez

Ervaring

Vaardigheden
Schrijven, interviewen, copywriting,
social media content en beheer,
research, contentplanning,

Redacteur social media, social media manager - Freelance
April 2005 – mei 2017
Voor Skyscanner, Porter Novelli, Avanti Almere en vele anderen. Social mediaposts,
community management, social advertising (basis), social strategie.

contentmanagement, SEO,

Workshopdocent - Freelance

mediaproductie, contentmarketing,

April 2005 – mei 2017
Freelance voor Knowmads, United POP, Scholengemeenschap Het Baken. Workshops
over film maken, storytelling, schrijven en contentmarketing.

communicatiestrategie,
conceptontwikkeling.

Producer, projectleider, productie-assistent - Freelance
Januari 2005 – mei 2017
Freelance voor Fitgirls, Top Notch, NTR, KlasseTV, VPRO, Caramel Pictures, USSR en
vele anderen. Ondersteuning van videoproducties, kort durend en langere projecten.

Programma’s

Webredacteur – Ascensio Beheer

Microsoft Office, verschillende CMS'en,
databasesystemen en nieuwsbrieftools
Google Analytics, WordPress, HTML

Januari 2015 – juni 2015
Contentcreatie, social media, contentstrategie, SEA (basis). Meedenken over de
structuur van verschillende websites, scherpe focus op SEO. Aansturen poule van
freelance tekstschrijvers en creatie van teksten voor webpagina’s en social media.

Twitter, Facebook, YouTube,

Media Operator, Content Operator – Viacom

Instagram, WordPress, Hootsuite,

December 2011 – december 2014
Coördinatie leveringen, technische checks, projecten, training, speciale deadlines,
etcetera. Opzetten van duidelijke workflows en meewerken aan projecten omtrent
veranderingen in het CMS, inwerken nieuwe klanten en future proof werken.

Buffer etcetera
Pardot (Salesforce), Asana, Yira
Adobe Photoshop & Premiere, Final
Cut Pro

Producer, redacteur – NostalgieNet
Juli 2007 – november 2011
Productie content voor televisie, website, webwinkel, social media, aansturen
stagiaires, contentstrategie, techniek en planning uitzending. Beheer van het CMS en
opzetten werkbare workflows en structuur. Begeleiding van de aanschaf van en de
contentmigratie naar een nieuw CMS.

Media, events, redactie - Vrijwilliger & stagiair
Januari 2001 – januari 2017
Endemol, NIMK, Bellissima, USSR Media, RTV Almere, Avanti Almere, Social Media Club
Almere en vele anderen. Meewerken aan allerlei videoproducties, websites, online
communicatie, evenementen en dergelijke.
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