Aimée van Dinten
Communicatie Adviseur

EXPERTISE

O V E R M IJ

COMMUNICATIE

Mijn passie is heldere (klant)communicatie in begrijpelijke taal.

PROJECT MANAGEMENT

Mijn kracht is goed begrijpen waar het echt over gaat voor ik
schrijf. En schrappen, tot de essentie overblijft. Ik neem ervaring

FINANCIELE DIENSTEN

mee uit grote, internationale organisaties. Met sensitiviteit voor

ZORGPLICHT & REGELGEVING

kijk kritisch naar processen en werk het liefst samen in een

OPLEIDINGEN
WFT BASIS

NIBE SVV / 2019

MARKETING ACADEMY
Rabobank / 2018

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Amethist: developing people/ 2016

CAMBRIDGE ENGLISH
IELTS Certificate / 2013

MASTER LITERATUUR (MA)
BACHELOR Cultuurwetenschap
Radboud Universiteit / 2008 | 2010

INTERNATIONAL BUSINESS
(IBL)
Propedeuse Fontys / 2005

VWO economie & maatschappij
Lorentz Casimir Lyceum / 2003

de bedrijfscultuur en vooral de mensen. Ik hou van structuur,
team; soms ondersteunend en leidend waar nodig.

WERKERVARING
COMMUNICATIE & TEKST ADVIES - CONCEPTMAKER

Aimée Conscious Concepts / Eindhoven / 2012 – heden
Ik vertaal complexe inhoud het liefst naar gewone mensentaal. Ik
geef advies over welk middel en kanaal kan worden ingezet, verzorg
planning en coördinatie van communicatiemiddelen en bewaak de
samenhang in boodschap en tone of voice. In teams ben ik vaak
verantwoordelijk voor (eind)redactie, interne processen en regie op
communicatie. Mijn grootste projecten deed ik bij:
• Driessen Uitzendbureau (2022) opstellen en uitwerken visie en
beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.
• Webdesign (2012-heden): ik ontwikkel en bouw websites voor
ondernemers: logo, huisstijl, online content en vindbaarheid.
• Gemeente Eindhoven (2021-2022) Communicatie Adviseur in
Design Thinking Proces in een sociaal project voor kwetsbare
inwoners voor de juiste ondersteuning op het juiste moment.
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van sessies, opleveren
van samenvattingen en verslag en rapporteren over de interne en
externe ontwikkelingen, samen met een facilitator.
• Rabobank (2020-2021) Interim Communicatie adviseur –
Systeemcommunicatie, inventarisatie van communicatie over de
processen: afsluiten, wijzigen en beëindigen van producten.
• Nederlandse Spoorwegen (2014-2016) Communicatie Adviseur
HR - redacteur werkenbijns.nl, verhalen van medewerkers.
• UnitedConsumers (2013) Copywriter (SEO): redesign website,
vindbaarheid, op thema’s energie en zorgverzekering VGZ.
• Philips Benelux (2013-2014) Redacteur Interne Communicatie en
Marketing, MarketMonday, Digital @Scale en TownMeetings.

PERSONAL SKILLS
Procesgericht
Projectmatig
Verbindend
Creatief

TECHNISCHE SKILLS
Scrum / Agile

Webdesign

Seo / Sea

MS Office

INTERESSES
Modern ballet

W E R K E R V A R I N G (vervolg)
COMMUNICATIE ADVISEUR - Rabobank (loondienst)

Utrecht / 2017 –2019
Als Marketing Communicatie Professional werkte ik in een multidisciplinair Scrumteam aan online content en e-mailcampagnes
voor groeiende ondernemers. Verantwoordelijk voor de online
redesign van aanvraag-proces Lease en Zakelijke Financieringen.
Daarna als Communicatie Adviseur een nieuwe afdeling opgezet:
Product, Proces, en Zorgplicht-communicatie. Samen met
Business en Legal een proces ingericht voor verbetering van
communicatie op het gebied van wet- en regelgeving. Een
regiefunctie; op inhoud en proces.

MARKETING & PROMOTIE - Boekhandel Van Piere
(loondienst) Eindhoven / 2014 – 2017 (parttime)

Samen met uitgeverijen en culturele collega's in de stad
organiseerde ik lezingen en events in de boekhandel en Natlab,
filmhuis Eindhoven. Verantwoordelijk voor planning, website,
middelen, persberichten en interviews. Coördinatie van
ontwerpproces re-design huisstijl en uitrol loyaliteitsprogramma.

REDACTEUR & ACCOUNTMANAGER - Uitgeverij De Geus
(loondienst) Breda / 2010 - 2012
Als accountmanager verkocht ik het assortiment bij de
boekhandel ‘aan huis’ of op beurzen. Daarnaast werkte ik samen
met inkooporganisaties Selexyz, Intres, V&D en Bijenkorf.
Als Redacteur een meer inhoudelijke rol, focus op manuscripten,
verhaalstructuur, redigeren van vertalingen en het schrijven van
folderteksten en positioneringsplannen in samenwerking met
marketing, promotie en uitgevers.

STAGES & ERVARINGSPLEKKEN:
•
•
•

Student assistent: Radboud Universiteit / 2010
Redactie assistent: Uitgeverij Prometheus / 2009
Onderzoeksstage: Hoofdkantoor Selexyz / 2008

Natuur, wandelen
Webdesign
Yoga & Tai Chi

CONTACT
Ir vd Polstraat 12b Eindhoven
06 447 889 40
aimee@vandinten.nl
avdconcepts.nl
linkedin.com/in/aimeevandinten

REFERENTIES
Lianne van Genugten

Anne-Marijke van Dijk

Design Thinking Consultant

Manager, Rabobank

06 420 268 15

06 204 027 17

Wendy van Osch

Anne ten Brinke

Projectmanager

Trainer en coach

06 141 469 01

06 319 578 85

