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C R E A T I E F  |  O N D E R S T E U N E N D  |  O N D E R N E M E N D

OVER MIJ
Ik ben
Enthousiast, positief, creatief

Ik heb
Gevoel voor taal, inlevingsvermogen,
commercieel inzicht

Ik kan
Luisteren, analyseren, schrijven, leren

Belangrijk
Goed werk afleveren, blijven leren,
nuttig werk doen, mezelf ontwikkelen

Ik werk graag
Aan een doel, gestructureerd,
zelfstandig maar ook samen

Privé
Wielrennen, wandelen, koken, lezen,
mijn dieren

CONTACTINFORMATIE
Adres: Schelfhorstdwarsweg 1
7602 PX. Almelo
Geboortedatum: 9 november 1972
Samenwonend, 1 kind, 2 bonuskids
Telefoon: 06-47 88 28 96
E-mail: claudioldeolthof@gmail.com
E-mail zakelijk: info@coovisie.nl

KERNVAARDIGHEDEN
- Microsoft Office
- Wordpress, Divi en Canva
- Social Media & Online Marketing
- Luisteren
- Analyseren
- Schrijven
- Planning en organisatie
 

WERKERVARING

Eigenaar | CooVisie | 2022

ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites
inclusief schrijven van teksten  
ontwerpen en ontwikkelen van social media
campagnes en bedenken en maken van content 
ontwerpen van advertenties, flyers, visitekaartjes,
banners etc. 

Traffic manager | Agri Trader | 2020-2022

verwerken van al het binnenkomend
advertentiemateriaal
artikelen schrijven en abonnees interviewen
maandelijks samen met DTP het samenstellen van
het magazine Agri Trader
mailingen verzorgen naar (potentiële) klanten
abonnementenadministratie
webshop beheer 

(Medisch) secretaresse | MST 2014 - 2020 |
ZGT 2008 - 2010

afspraakplanning
roosterplanning artsen in opleiding
voorbereiden en notuleren van vergaderingen
organiseren van opleidingsdagen
baliewerkzaamheden
telefoon- en e-mail verkeer 
correspondentie
agendabeheer
administratieve ondersteuning

Office manager | Emodz | 2010 - 2014

secretariële werkzaamheden
financiële administratie
personeelszaken
verkoop binnendienst
logistieke planning

Diverse ondersteunende en commerciële functies 
1995 - 2008 

https://www.linkedin.com/in/claudioldeolthof/
https://www.instagram.com/coovisie/
https://www.instagram.com/cltoldeolthof/


REFERENTIES

OPLEIDINGSACHTERGROND

VA Business Acadamy - 2021

Intern MST - 2016/2017

ROC - 2007 

Virtueel Assistent 

Modules: Time-management | Communicatie  |  Triage |  Spelling |  Gastvrijheid | Terminologie  

Modules: Communicatie | Online zichtbaarheid | Marketing | Financiën | Juridisch | Wordpress  

Polikliniek assistent 

Medisch secretaresse 

SPD (Staats Praktijk Diploma Boekhouden) 

Nima A en B 

VWO Pius X College - 1985/1991 

Diverse cursussen en webinars Divi | Opbouw homepage | Social Media Marketing 

DOC -1993/1995 

Twents Marketing College - 1993 

Wordpress  Weblish - 2022 (in progress...) 

Arjan Averink - Directeur Agri Trader

Ik heb Claudi aangenomen als traffic manager bij uitgeverij Agri Trader. Dat ze zich deze taak binnen mum van tijd
eigen gemaakt heeft verbaasde mij niets, maar hoe snel en makkelijk Claudi zich in de agrarische markt bewogen
heeft deed mij echt versteld staan. Het was altijd bijzonder om te zien hoe Claudi binnen een groep, mensen aan
boord kreeg voor haar ideeën, zelfs wanneer veel mensen het niet eens leken te zijn of enigszins sceptisch waren.
Naast vele initiatieven, optimalisatie, en foutenreductie heeft Claudi ook een grote bijdrage geleverd aan de
redactionele invulling van onze uitgave. Ze heeft onze doelgroep een podium gegeven door relevante content te
maken die de doelgroep aanspreekt. Eén van de items is inmiddels uitgegroeid tot het best gelezen item in ons
magazine. Ze is van vele markten thuis dus laat je verrassen. Nog een kleine tip….vergeet vooral Claudi niet te vragen
een keer een taart te bakken, want dat heerlijk stukje eigengemaakte taart tijdens een overleg of vergadering wil je
echt niet missen.
Claudi zou een toevoeging zijn voor ieder team. Korte of lange termijn Claudi versterkt en maakt van klanten echte
fans!

Gerjo Pennings - Eigenaar Pennings Agri Service

We hebben contact gezocht met Claudi omdat we wisten dat (online) marketing belangrijk is om onze diensten nog meer
bekend te maken naast goede service bieden. Maar we liepen er tegen aan dat we dit beide niet goed kunnen en het
daardoor vaak blijft liggen. Iemand met meer ervaring en interesse hierin was een welkome aanvulling. Claudi heeft een
frisse blik en nieuwe ideeën wat zeker goed is en tot uiting komt in het eindresultaat. De contacten hebben we als positief
ervaren, Claudi is duidelijk in wat ze doet en komt afspraken na. Wanneer er ontwerpen of teksten waren die naar ons
idee anders konden, heeft ze dit goed opgevat en kijkt ze naar wat er mogelijk is.
Wij zouden Claudi zeker aanbevelen. Haar correctheid spreekt ons erg aan. Ze is duidelijk, enthousiast en houdt zich aan
afspraken. Ze heeft interesse in de activiteiten van het bedrijf maar zeker ook in de mensen er achter.

Maurice Kemperink - Eigenaar Kemperink BWI

Ik zocht een creatief iemand voor online publicatie van een vacature. Ik zag het e.e.a. op Facebook en werd direct
enthousiast. Met Claudi had ik een geweldig goede samenwerking, ze is erg deskundig met als gevolg een goed
eindresultaat. Ik zou CooVisie/Claudi zeker aanbevelen omdat ze zeer deskundig, creatief en flexibel is



PORTFOLIO

Social media posts  

Websites

Social media video's

Logo's

Mijn eigen website is op dit
moment onder constructie 

Banner

https://www.vanderoordegmond.nl/
https://www.ovhm.nl/
https://www.penningsagriservice.com/
https://www.coovisie.nl/

