
Curriculum vitae    
Naam: Suzanne Klerkx Woonplaats: Waalwijk Geboortedatum: 24-10-1977 
 Email: suzannezoektwerk@gmail.com LinkedIn: Suzanne Klerkx 
Mijn profiel Vaardigheden Competenties 

 

- Enthousiast 
- Creatief 
- Leergierig 

 

- Coördineren 
- Samenwerken 
- Organisatiesensitief 
- Opzetten projecten 

 
Opleiding  Diploma 
Vanaf september 2014 Senior Communicatie Adviseur (Beroepsniveau c), Van Der Hilst communicatie  
2009 Prince 2 foundation Ja 
2006  Nima A communicatie Ja 
2000-2004 Doctoraal Algemene Sociale Wetenschappen, studies van communicatie, Universiteit 

Utrecht 
Ja 

1996-2000 HBO Culturele Maatschappelijke Vorming, differentiatie Media, Hogeschool Zuyd. Ja 
1994-1996 Havo/MBO in ‘s-Hertogenbosch Ja 
1990-1994 Walewyc Mavo in Waalwijk Ja 
Werk- en projectervaring  
December 2014 – heden OSB – Coördinator Pr & Communicatie 

  

December 2012-heden Omroep Iron Verpleeghuis Eikendonk (Schakelring) – Vrijwilliger Communicatie 

 
Initiator communicatie werkgroep, ontwikkelen nieuwe huisstijl, opzetten website en kabelkrant. 
Onderdeel tv team (interviewen, regisseren, monteren), communicatie advies richting bestuur. 

21 november 2013 – 15 maart 2014 Zwangerschapsverlof 
Augustus 2012 Dong Energy Sales BV - Communicatie adviseur 

 

Door bezuinigingen en het intrekken van het communicatiebudget was ik genoodzaakt na een 
maand een nieuwe baan te zoeken. 
Ik was verantwoordelijk voor het interne communicatiebeleid en de arbeidsmarktcommunicatie. In 
deze maand heb ik het volgende bewerkstelligd: advies management/HR adviseurs, promotie 
campagne medewerkers tevredenheidsonderzoek, sfeer bedrijf in kaart brengen 

Oktober 2008-juli 2012 Yacht BV - Interim  Professional Marketing & Communicatie 

 

Op interimbasis vervullen van marketing- en communicatie opdrachten voor diverse opdrachtgevers 
in de regio Zuidoost-Nederland. 

 Interne opdracht Yacht – Communicatieadviseur 
 - Mede opzetten proces interne organisatie: ‘Hoe om te gaan met interim professionals in 

de beschikbaarheid’  
- Opzetten en bedenken van tools 
- Het schrijven van een marktbewerkingsplan 
- Het geven van presentaties over mijn vakgebied en het organiseren van een carrière 

avond 
28 juni 2011 – 22 augustus 2011 EDCO BV (via Yacht) - Projectcoordinator 
4 januari 2010-8 april 2011 DSM ICT in Sittard (via Yacht) - Communication officer 

 

- Verantwoordelijk voor het opstellen en schrijven intern communicatiebeleid en de 
daaruit voortvloeiende projecten en campagnes over bijvoorbeeld  het nieuwe werken, 
cultuur verandertraject, sustainability en ik was verantwoordelijk voor de nieuwsbrief. 
Daarnaast was ik zijdelings betrokken bij het ‘branding’ project. 

- Schrijven en opzetten pr/media beleid met de  daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
zoals instructies schrijven ‘hoe om te gaan met media’ , bedenken filmpjes, begeleiden 
filmploegen en fotografen 

- Digitale communicatie (netpresenter, intranetsite, teamsite) 
27 oktober 2008-31 december 2009 MSD (via Yacht)- Pre-press country coordinator 

 
Coördineren en begeleiden van veranderingen in de ‘artwork’ van verpakkingen 

Maart 2008- Augustus 2008 Van Oord Dredging and Marine Contractors BV – PR officer (tijdelijke functie) 

 
- In teamverband nieuw arbeidsmarktcommunicatiebeleid gemaakt en geschreven  

- Wervingscampagnes opstellen, schrijven, redigeren en distribueren advertenties, 
beurzen, adviseren P&O adviseurs 

- Schrijven van nieuwsbladen over calamiteitenpreventie en veiligheid 
September 2007-december 2007 Laser BV – Marketing communicatie medewerker (tijdelijke functie) 
2004 – 2007 Atrium Groep – Beleidsmedewerker communicatie 

 
- Verantwoordelijk voor externe communicatie van verschillende stichtingen. 

Communicatieplannen, websites, evenementen, contact ontwerpers en 
communicatiebureaus, contacten met opleidingsinstituten en kenniscentra. 

- Project begeleiden Arbo+ convenant en Wet Verbetering Poortwachter in kaart brengen. 
Bijzonderheden: Talen: Engels CEFR C1, Frans CEFR B1.          Software kennis: Sharepoint                
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