IK BEN
MARTE
Ik ben een gedreven communicator met een
passie voor de gebouwde omgeving. Ik
vervul vaak de rol van procesbegeleider,
breng structuur aan in projecten en leg
onverwachte verbindingen. Knelpunten breng
ik snel in beeld, vervolgens werk ik het liefst
in teamverband naar de stip op de horizon.
Met een hart voor communicatie zet ik mij in
om de juiste boodschap bij de juiste
doelgroep te krijgen.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Doortastend, bevlogen en sociaal

HIER BEN IK GOED IN
Procesmanagement, communicatie,
verandertrajecten en -implementatie

DIT VIND IK LEUK
Wielrennen, klimmen, koken, de natuur,
bordspellen & musea

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

MEDE-EIGENAAR

JONGE HONDEN – JAN ’17 - HEDEN
Samen met mijn compagnon ben ik verantwoordelijk voor een team van 12 jonge honden en de
dagelijkse bedrijfsvoering die hierbij komt kijken. Als ondernemer ben ik tevens mede-eigenaar van
Jonge Honden.

ACCOUNTMANAGER CULTUREEL VASTGOED

GEMEENTE HAARLEM – AUG ‘18 - HEDEN
Als accountmanager Vastgoed met de portefeuille Cultuur en Erfgoed treed ik namens de
gemeente op als eigenaar van het cultureel vastgoed en erfgoed in Haarlem. Ik heb contact met
huurders, begeleid renovatietrajecten en stem af met de betreffende beleidsafdeling binnen de
gemeente. Daarnaast treed ik op als adviseur bij huisvestingswensen in eigen portefeuille of op de
markt.

PROCESMANAGER STEDELIJKE VERNIEUWING

YMERE – MRT ‘17 - HEDEN
De afdeling Stedelijke Vernieuwing is het interne projectmanagementbureau van Ymere. De
procesmanager wordt ingezet om complexmatige renovaties van Ymere bezit te begeleiden, van
planvorming tot uitvoering. Samen met de projectteams ontwikkel ik een renovatieplan en stem dit
plan af met alle belanghebbenden. Vervolgens ben ik verantwoordelijk voor de communicatie,
planning en budget. Ik begeleid de uitvoering van de werkzaamheden en werk toe naar oplevering.

ASSISTENT PROCESMANAGER STEDELIJKE VERNIEUWING
YMERE – MRT ‘15 - JAN ‘17
Samen met de procesmanager was ik verantwoordelijk voor de bewonerscommunicatie,
projectplanning en participatietrajecten van verschillende renovatieprojecten. Hierbij opereerden we
samen als spin-in-het-web tussen bewoners, corporatie en uitvoerende partijen.

COMMUNICATIE ADVISEUR

WIJDEZORG – DEC ‘14 - MRT ‘15
Ik was verantwoordelijk voor het vernieuwen van de interne en externe communicatie van
WIJdezorg. Ik adviseerde de communicatieafdeling in het gebruik van sociale media en het effectief
inzetten van intranet en de website. Vervolgens heb ik een duurzaam communicatieplan
opgeleverd.

COMMUNICATIEMEDEWERKER

UNIVERSITEIT UTRECHT – OKT ‘14 - FEB ‘15
Op de afdeling Interne Communicatie hield ik mij bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het
intranet. Ik leverde content aan, stelde een verbeterplan voor de eindredactie op en vertaalde de
Nederlandse content naar het Engels. Daarnaast was ik secretaris bij het eindredacteuren overleg.

MARKETING EN SALESMANAGER

PASSIONE ITALIANA – SEP ‘13 - SEP ‘14
Bij deze Italiaanse wijnimporteur was ik verantwoordelijk voor de communicatie rondom
evenementen: via zowel sociale media, website als nieuwsbrief. Daarnaast hield ik me bezig met
de afstemming met huidige wijnproducenten en de acquisitie van nieuwe B2B klanten.
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MASTER EN PREMASTER CORPORATE COMMUNICATION
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2011 - 2013
UNDERGRADUATE ENGLISH LITERATURE

UNIVERSITY OF CALIFORIA, SANTA BARBARA (VS) – 2009 - 2010
BACHELOR ENGELSE TAAL EN CULTUUR

UNIVERSITEIT LEIDEN – 2007 - 2011

VERKENNINGSTEAM OMGEVINGSWET

JONGE HONDEN – MEI ‘18 - HEDEN
WERVING EN SELECTIE

JONGE HONDEN – FEB ‘15 - AUG ‘16
VRIJWILLIGER COMMUNICATIE

BOCUSE D’OR – JUL ‘14 - DEC ‘14
MARKETING EN LEDENWERVING

YOUTH FOOD MOVEMENT – JUL ‘13 - MEI ’14
VERANDERMANAGEMENT, ICM OPLEIDINGEN EN TRAININGEN
PROJECTMATIG CREËREN, YMERE
SCRUM PROJECTMANAGEMENT, THE SCRUM COMPANY
EXCEL BASICS & ADVANCED, SMARTENUP

MARTE ROZENDAAL MSC
12-12-1986
06 24691805
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marte@jongehonden.com
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www.jongehonden.com

