Lizanne Wesselink - Jonkman
Twello
lizannewesselink@outlook.com
06 43959588

Werkervaring
Freelance journalist/tekstschrijver/corrector/copywriter
Lizanne Wesselink Tekstproducties
2014 tot heden

Als freelancer ben ik werkzaam voor diverse opdrachtgevers. Ik
verzorg zowel interne als externe communicatie (B2B en B2C)
geschikt voor diverse kanalen en specifieke doelgroepen. Mijn focus
ligt op het bedrijfsleven, ik kom het best tot mijn recht als lid van de afdeling marketing en communicatie
of bedrijfsjournalist. Daarnaast
werk ik graag als zelfstandig journalist aan reportages en interviews en corrigeer en redigeer ik veel
tekstwerk.
Mijn werk varieert van bedrijfsjournalistiek, reportages op locatie tot human interest verhalen,
correctiewerk van boeken en het schrijven van websites en brochures voor bedrijven. Mijn portfolio bevat
werk
voor onder andere regionale en lokale dagbladen, weekbladen en
magazines, zaadveredelaar Schoneveld Breeding, netbeheerder
TenneT, bibliotheken, diverse uitgeverijen, marketingbureaus en vele
bedrijven die eenmalig webteksten en/of offline copy afnamen.

Taalondersteuner alfabetiseringsklas
ROC Aventus - Deventer
2014 tot 2015

Deventer
Ik begeleidde analfabeten die Nederlands als tweede taal leerden. In
verschillende taalklassen ondersteunde ik een aantal studenten in kleine groepjes door middel van
leeslessen. Daarnaast begeleidde ik
individueel studenten die extra hulp nodig hadden in voorbereiding op een examen.

Redacteur

Het Leukste Dorp van Overijssel
juni 2011 tot augustus 2011
De Stentor/TC Tubantia
In de zomer van 2011 werd de verkiezing 'Leukste dorp van Overijssel' gehouden. Allerlei dorpen
schreven zich in en uiteindelijk
haalden negen dorpen verspreid over de provincie de eindstrijd. Al
deze dorpen heb ik bezocht en geportretteerd in zowel De Stentor als
De Twentsche Courant Tubantia. Bovendien heb ik de vorderingen van de verkiezing verslagen in deze
beide kranten.

Contentmanager UITisIN
www.uitisin.nl
2010 tot 2011

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van
de website www.uitisin.nl. Hierop werden destijds uitstapjes in Gelderland, Overijssel en Flevoland
verzameld in een online agenda.
Ik onderhield contact met externe organisaties en verzamelde intern en via diverse online kanalen
informatie om deze agenda te vullen.
Daarnaast zorgde ik voor communicatie-uitingen op verschillende
sociale media en coördineerde ik acties voor bezoekers van de website. De website wordt om financiële
redenen inmiddels niet
meer onderhouden.
In deze functie droeg ik ook verantwoordelijkheid voor de spread 'Uit in de Regio' die elke week in alle
edities van De Stentor verscheen. Ik
zorgde voor inhoud, opmaak en beeldmateriaal voor deze pagina's.

Redactiestagiaire

NOS Headlines (NOSop3)
juni 2010 tot augustus 2010
met een
cameraman, presenteerde ik Dagjournaals waarvan ik zelf de onderwerpen en teksten aanleverde en
bereidde ik als
redactiecoördinator items voor andere verslaggevers voor zodat zij zo
efficiënt mogelijk met hun tijd om konden gaan.

Verslaggever

De Stentor, Sallands Dagblad - Raalte
2009 tot 2009
Na een succesvolle stage als verslaggever op deze redactie, kwam ik in dienst als freelancer voor
(toenmalig) uitgeverij Wegener. In deze
functie was ik twee keer per maand verantwoordelijk voor het gehele
regiokatern van de maandagkrant.

Opleiding
Master in research
Universiteit Leiden
2009 tot 2010

Bachelor in Nederlandse taal en cultuur
Radboud Universiteit Nijmegen
2006 tot 2009

VWO

Gymnasium, Carmel College Salland te Raalte - Raalte
2000 tot 2006

Links
http://www.lizannewesselink.nl
https://www.linkedin.com/in/lizanne-wesselink/

