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PROJECTMANAGEMENT
Ik heb veel werk- en levenservaring opgedaan in de loop der jaren. Al jong
werkte ik volop mee in het familiebedrijf. Ik leerde er hoe processen lopen en ik
leerde kansen zien en benutten. Daarna werkte ik in organisaties als ATP en de
Staatsloterij op de eventafdeling, waar ik deze kennis kon toepassen en steeds
verder groeide in mijn rol. Ik vind het belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen.
Op professioneel vlak en ook als persoon. Vaak valt dat zelfs samen. Ik maak
graag echt contact met mensen. Tijdens mijn werk, mijn reizen, met jóu.
Ik geniet als mensen samen iets
moois beleven. Ik bouw graag achter
de schermen mee aan een succesvol
event, voor zowel de opdrachtgever
en de sponsoren als de deelnemers
van het evenement of project. Ik ben
op mijn best als ik conceptueel en
strategisch mag meedenken. Vervolgens vertaal ik dat als spin in het web;
praktisch in concrete resultaten. Ik ben
pragmatisch, sprankelend, gedegen, ik
denk in kansen en vind winstgevendheid voor alle partijen belangrijk – ik ga
voor het beste resultaat.

CONTACT
Roos de Haan | Den Haag | T +316 202 40 919
M info@roosdehaan.nl | W www.roosdehaan.nl
Geboren: 21.02.1972 te Zutphen

(uitgebreide omschrijving zie achterzijde)
Freelance Event & Projectmanager | www.roosdehaan.nl
Freelance Fotograaf | W www.roosdehaan.nl
Projectmanager bij See Tickets | Hoofddorp
Projectmanager bij ATP Event Experts | Schiphol-Rijk
Projectmanager bij AD Nieuwsmedia B.V. | Rotterdam
Sabbatical
Supervisor bij ATP, The Advanced Travel Partner | Schiphol-Rijk
Projectcoördinator TV & Events bij de Nederlandse Staatsloterij | Den Haag
Commercieel Medewerkster bij Familiebedrijf Nipcon Textiel BV | Voorst

REFERENTIES | QUOTES
Wim Ludeke, President National Paralympic Committee ‘I know Roos as not only a very reliable, but also a result-driven
expert. She was responsable for the ticketing of all the events and the necessary travelarrangements. She’s a real professional with a high service level even when the pressure and stress are sky-high: she stays calm and friendly. Hiring Roos
means quality, results, service, humor and always a personal touch.’
Ron de Rijk, Management Adviseur bij ATPI ‘Roos is zeer samenwerkingsgericht, zoekt gemakkelijk het overleg en kan
zelfstandig werken. Je kunt haar absoluut om een boodschap sturen. Binnen korte tijd heeft ze veel contacten gelegd,
samenwerkingsverbanden gerealiseerd en mooie projecten gedaan.’
Ellen Van Ree, Journalist & tekstschrijver ‘Goudeerlijk, down to earth, assertief, reuze inventief en oplossingsgericht tijdens
crisis momenten, inlevend en sociaal. Een zeldzaam goed oog (en oor!) voor details. Roos beheerst het vak tot in de puntjes.’
Barbara Coronel, Executive Producer bij BlazHoffski Productions ‘Roos is snel, conscienseus, trouw, flexibel en organisatorisch heel sterk. Ze functioneert uitermate goed in teamverband. Een topper!’

2013 – NU

Freelance Event- & Projectmanager: meer informatie www.roosdehaan.nl

2007 - NU
Fotograaf: Naast mijn veelzijdige banen ben ik freelance fotograaf. Het liefst fotografeer ik mensen in hun eigen
		
omgeving, tijdens events of bij speciale gelegenheden. Portfolio: www.roosdehaan.nl
		Projecten: Beach VoetVolley Aruba | Boek 365 vakantiedagen | St. Maarten Heineken Regatta | New York Marathon |
		
Reis NOC*NSF Londen & Sochi | TV-opnamen in Monaco | Prijswinnaarsdag van KPN in de ArenA | Congres VROM |
		
Websites | Huwelijken | Familieportretten
2013 – 2014
See Tickets, Hoofddorp
		Projectmanager: Verantwoordelijk voor het opzetten van een B2B afdeling waar groepsaanvragen en touringcar
		
bedrijven terecht kunnen.
		Deeltaken: Mogelijkheden analyseren | Gesprekken aangaan en kansen uitwerken | Intern draagvlak creëren |
		
Samenwerkingsverbanden sluiten | Logistieke proces bewaken | Adviseren producenten | Uitbouwen van alle activiteiten.
2011 – 2012
ATP Event Experts, Schiphol-Rijk
		Operationeel Projectmanager: Olympische Spelen 2012, verantwoordelijk voor de organisatie van de Paralympics.
		Deeltaken: Monitoren totale project | Uitwerken van arrangementen voor zakelijke en particuliere klanten | Contact
		
met de klant | Programma’s samenstellen | Inkopen hotels, transport, restaurants, entreekaarten en overige | Financiën |
		
Logistieke proces bewaken | Uitvoer op locatie | Eindverantwoordelijk.
		Communicatie Projectmanager: Communicatietrajecten voor KPN, Global Collect, ANVR, Schiphol, Bolidt en ETC.
		Deeltaken: Uitwerken van communicatie voorstellen | Creatieve doorvertaling i.s.m. de studio | Maken van briefings |
		
Projectplanning beheren | Bedenken en inkopen van teasers | Samenwerkingsverbanden sluiten met leveranciers |
		
Coördineren van diverse websites.
		Fotograaf: Diverse events en belevingen in beeld brengen (film & video) | Opstarten beeldenbank | Foto’s t.b.v.
		relatiegeschenken.
2010 – 2011
AD Nieuwsmedia B.V.
		Projectmanager: Verantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van marketingacties (van A tot Z) | Versterken van het
		
imago | Verhogen van de losse verkoop | Abonnees behouden en werven.
		Projecten: Nederlandse Boekenklassiekers | Popdiva collecties | Fiets- & wandelkaarten
2009 – 2010
		

Sabbatical - Wereldreis: Ervaring in fotografie uitbreiden in combinatie met mijn interesse voor diverse culturen &
landen. Landen: China | Japan | Australië | Nieuw-Zeeland | Hawaï | Canada | Peru | Bolivia | Argentinië | Brazilië

2005 - 2009
ATP, The Advanced Travel Partner, Schiphol-Rijk
		
Supervisor Events & Hospitality: Afdeling Events & Hospitality opzetten voor sport- en muziekevenementen.
		Deeltaken: Formuleren doelstelling intern en aanvragen extern | Samenwerkingsverbanden sluiten met organisatoren |
		
Financiële rapportage & jaarplanning | Programma’s samenstellen voor diverse doelgroepen | Inhuren leveranciers
		
waaronder locatie, cateraar, beveiliging e.d. | Maken van draaiboeken | Totale bewaking van de uitvoer | Tourleader
		
tijdens diverse andere events.
		Projecten Concerten i.s.m. Mojo Concerts | BLØF naar Marokko | KLM Open | Eltingh & Haarhuis tennis events |
		
Circuit Park Zandvoort | Euro Hockey League | The Hague Jazz
1995 – 2004
Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Den Haag
		
Projectcoördinator TV & Events: Coördineren en realiseren van TV-shows en daaraan gerelateerde events.
		Deeltaken: Merkwaarde, naamsbekendheid en juiste imago uitbouwen | Informeren, aansturen en begeleiden van
		
externe partijen (o.a. 625Produkties, Endemol, reclamebureaus, hostesses en sponsorpartners) | Verzorgen van interne
		
communicatie en coördinatie PR extern | Inhuren leveranciers voor diverse events | Begeleiden prijswinnaars.
		Projecten: StaatsloterijShows | TV programma’s Muziekland & Magazine | Programma’s voor Dayzers | Commercials
		
TV gerelateerde events | Beach VoetVolley op Aruba | Prijswinnaarreizen | Gala Award-uitreiking | Events in 275ste
		jubileumjaar
1989 – 1995
Familiebedrijf Nipcon Textiel BV, Voorst (Gld.)
		Commercieel Medewerkster: Verantwoordelijkheid voor in- & verkoop van modieuze merkkleding.
		Deeltaken: Contacten met klanten en leveranciers in binnen- en buitenland | Organiseren modeshows, beurzen &
		
collectiepresentaties | Begeleiden totale goederenstroom | Voorraadbeheer | Facturering.

