LISETTE STAM
Freelance schrijver
en contentmanager

OVER MIJ

PERSONALIA
Kleiwegstraat 13
2801 GL Gouda

Moeder van een puberzoon, theeleut,
wandelaar en vogelspotter, dierenverzorger
in de wildopvang en eigenlijk best een
veelzijdig type (al zeg ik het zelf). Verzot op
dieren, spelletjes en buiten zijn. Veel diverse
skills ontwikkeld de afgelopen jaren en klaar
om dit toe te spitsen op mijn passie: dieren!

+31 6 51365131
info@tribusmedia.nl
https://www.tribusmedia.nl
6 maart 1986

VAARDIGHEDEN

OPLEIDINGEN
College Rolduc
Diploma in 2004
Gymnasium, profiel C&M
Universiteit Utrecht
Bachelordiploma in 2009
Theater-, film- en televisiewetenschappen
LOI thuisstudie
Gestart eind januari 2022
MBO Paraveterinair

Organiseren
Oog voor detail
Kennis diverse
CMS tools

CURSUSSEN

Aansturen
Oplossingsgericht

Dieren EHBO
2020

Creatief
Diverse cursussen op gebied van
spiritualiteit en zelfontwikkeling

TALEN
Nederlands

Moedertaal

Engels

Vloeiend

Duits

Goed

2017 - heden
O.a. Nusta Karpay, Gold Reiki en Kundalini
Reiki
Journalistiek schrijven (NHA)
2011

Centrum voor Dierenhulpverlening

HOBBY'S

Wandelen

Reizen

Fietsen

Februari 2020 - heden
Functie: Dierenverzorger en contentmanager
Werkzaamheden: Schoonmaken verblijven,
voer bereiden en geven, medicatie geven,
medische hulp verlenen (wond verzorging,
spoelen, spalken e.d.). Alles wat bij
verzorging van wilde dieren (en soms
huisdieren) komt kijken. Daarnaast verzorg ik
de social media van de stichting vrijwillig.
Tribus Media & Consultancy

Muziek

Zwemmen

Vogelen

EIGENSCHAPPEN
Enthousiast en betrokken.
Gepassioneerd over dieren.
Goed in teamverband en individueel.
Oog voor het grote geheel en de details.
Empathisch.
Open en eerlijke communicatie.
Out of the box en bij voorkeur zonder
box.
Type alles of niks, doe niet graag dingen
half.
Soms niet de meest geduldige persoon
ter wereld.
Bouw graag langdurige banden en
relaties op zowel privé als zakelijk.
Ondanks de Zuidelijke roots, zeker
Rotterdamse niet lullen maar poetsen
kwaliteiten opgepakt ;).

ERVARING
Lang Leven Konijnen
Juni 2021 - heden
Functie: tekstschrijver, contentmanager en
stukje eindredactie.
Werkzaamheden: opzetten en beheren social
mediakanalen, artikelen wildleven schrijven
en voor publicatie magazine checken.
Freelance functie.

Januari 2017 - heden
Functie: eigenaar
Werkzaamheden: freelance werk op het
gebied van marketing, strategie, content voor
diverse media, business development e.o.
Bijvoorbeeld ontwikkeling marketingplan,
sales optimalisatie, social media beheer en
content, neerzetten customer journey,
website artikelen schrijven, events opzetten.
Eind 2021 de keuze gemaakt om uitsluitend
nog te richten om contentmanagement en
tekstschrijven.
Portfolio: Guru Gian, VideoAgency, Kundalini
Yoga Festival, Happy KidsCare, Dutch Makers
Revolution, Kundalini Yoga Club.
Titan Television
Juli 2015 - oktober 2017
Functie: (Eind)Redactie en productie. Tijdelijk
operationeel management gedaan.
Werkzaamheden: schrijven van draaiboeken,
presentatieteksten, voice-over teksten,
inplannen opnames en uitzendingen, locaties
regelen, begeleiding stagiaires, item
montage, item regie. Maar ook opzetten
social media en berichten plaatsen,
websiteteksten en beheer, stukken interne
communicatie, format ontwikkeling,
(after)sales, events, free publicity genereren,
customer journey.
Vision4Media
Juli 2014 - juli 2015
Functie: Redactiecoördinator
Werkzaamheden: schrijven van scripts,
opstellen callsheets, controleren
voormontages, aansturen eindmontage,
schrijven voice-over teksten, persberichten,
websiteteksten, begeleiden stagiaires. Maar
ook opzetten social media kanalen, beheer
en content social media, website beheer,
(after)sales, format ontwikkeling, stukken
interne communicatie, free publicity
genereren, customer journey opzetten.

Multimavision
Maart 2014 - augustus 2014
Functie: Redactiecoördinator (tijdelijke
functie)
Werkzaamheden: opstellen callsheets,
schrijven scripts, inplannen opnames, voiceover teksten, presentatieteksten,
websiteteksten, wildlines, controle
voormontage, ondersteuning productie,
begeleiden stagiaires.
Eye Media Solutions
Januari 2013 tot oktober 2013
Functie: Commercieel redacteur
Werkzaamheden: Schrijven van draaiboeken,
thema's bepalen uitzendingen, aantrekken
sponsoren, communicatie tussen
bureauredactie en commerciële redactie.
Bite! Eten en drinken
Juli 2010 - december 2012
Functie: Bedrijfsleidster
Werkzaamheden: Aansturen en meedraaien
in teams zowel bediening als keuken,
voorraad controle, openen en afsluiten,
social media opzet en beheer, marketing
acties opzetten en uitvoeren.
Louis Hartlooper Complex
September 2006 - November 2008
Functie: Floormanager
Werkzaamheden: Aansturen en meedraaien
teams in bediening en achter de bar,
leidinggeven aan teams van ca. 12 man,
event hosting (bijvoorbeeld LAFF, NFF,
Literatuur Festival).

Diverse bijbanen
Januari 2001 - september 2006
Bibliotheek Kerkrade: oproepkracht
Mondriaan Zorggroep: Administratie
Oefenbunker Landgraaf: barmedewerker
WMC Kerkrade: barmedewerker
Eetcafé de Vingerhoed: keukenmedewerker

Diverse stages
Januari 2006 - december 2008
Werkzaamheden: Script controle, locatie en
acteurs regelen, set en props regelen, vervoer
regelen, catering, set begeleiding,
ondersteuning filmen en monteren. Insturen
films naar festivals, research, onderhouden
contacten fondsen, festivals en regisseurs,
schrijven van synopsis e.d.

REFERENTIES
Ze is creatief, emotioneel intelligent, inlevend
en een bijzonder goede luisteraar. Mijn ideeën
wist ze al na één gesprek uit te werken tot een
compleet en overtuigend concept. Lisette is een
unieke professional. Ik beveel haar dan ook van
harte aan. She simply gets the job done.
- Roberto Elan -

In een zakelijke omgeving vind ik het een
uitdaging om de juiste ‘toon’ te vinden voor je
eigen bedrijf. Wat wil je aan anderen vertellen?
Komt wat je schrijft ook daadwerkelijk bij een
ander over? Vaak ben je er zo mee verweven
dat er een blinde vlek ontstaat. Lisette verstaat
haar vak. Zij is instaat je te helpen met het
vinden van je juiste woorden maar is ook
dermate bij je idee betrokken dat je het idee
hebt veel meer te krijgen dan alleen een stukje
tekst.
- Erwin van Rosmalen -

Ik heb Lisette als collega en als mens mogen
leren kennen en omarmen als een creatief
wondertje. Het fijne van Lisette is haar
vermogen om te luisteren en daarmee exact op
papier te krijgen wat nodig is. Enorm sterk in
verbanden leggen, oog voor de ondernemer en
de mens en daardoor een enorm waardevolle
vrouw om mee samen te mogen werken!
- Joyce Jongejan -

Meerdere jaren heb ik met Lisette samen
gewerkt. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat
ze persoonlijk op de mens en op het bedrijf
gesteld is waardoor zij haar interesse nooit
verliest. Lisette is een harde werker, die goed
tegen een chaotische situatie kan, van
problemen uitdagingen maakt, fijn omgaat met
klanten, goed kan samenwerken maar ook
zelfstandig haar weg weet te vinden en dat alles
met een hart van goud.
- Lisa Karreman -

Meer referenties vind je hier.

