Diana Sleegers
Over mij
Oud-collega’s omschrijven mij als behulpzaam,
zelfstandig, ambitieus, nauwkeurig en
veerkrachtig. Verantwoordelijkheid krijgen,
ruimte om te leren en een informele werksfeer
zijn voor mij erg belangrijk. Verder schrijf ik
graag over voeding, persoonlijke ontwikkeling,
psychologie, technologie en trends.

Contact
E-mail (privé): d.sleegers@live.nl
Website: www.dianasleegers.nl

Vaardigheden
Copywriting: blogs, landingspagina’s,
whitepapers, nieuwsbrieven, social media,
productteksten en brochures
CMS: Sitecore, Wordpress, Craft, Angular
E-mail automation: Mailchimp, Spotler

SEO: Google Analytics (basis), SEMrush (basis),
Google Keyword Planner

Werkervaring
Copywriter
Ondernemersschool | 2021 tot nu
• Heel veel schrijven: van cursuspagina’s tot
mailcampagnes
• Werken met HTML en variabelen
• Nederlandse stijl bewaken in alle
communicatie
• Copy concept en creatie van social media
posts
Content Marketeer
The DISTRIKT | 2020-2021
• Het schrijven van commerciële blogs,
landingspagina's en andere vormen van copy
• Content publiceren in Wordpress
• SEO optimalisaties en
zoekwoordenonderzoek in SEMrush
• Het maken en versturen van nieuwsbrieven
via Spotler

Freelance tekstschrijver (tijdelijk)
De Psycholoog | 2020
• Het schrijven en redigeren van
onderzoeksblogs (op aanvraag)
Contentmanager
CZ | 2019-2020
• Content templates bouwen in Sitecore
• Aangeleverde content begrijpelijk maken
voor verzekerden
• Analyseren van statistieken
• Verbeteringen doorvoeren op
vergoedingenpagina's
• Een handleiding maken voor het beheer van
minisites

- afgestudeerd op het gebied van Food &
Health oplossingen
Fontys Academy for the Creative Economy |
2011-2016
• Methodes voor trendanalyse leren toepassen
• Het bedenken en uitwerken van lifestyle
concepten met focus op kwaliteit van leven
HAVO, Cultuur & Maatschappij
Maurick College | 2004-2011

Stages
Afstudeerstagiaire Trend Research &
Concept Creation
Stichting Prisma | 2015

Content Creator
Tsuru | 2016-2019

Stagiaire Trendonderzoek
Trendslator | 2014

• Het bedenken en maken van allerlei soorten
(web)content: van blogs tot brochures
• Content management
• Ondersteuning met betrekking tot sales,
enquêtes en marketingcampagnes
• Het versturen van nieuwsbrieven in
Mailchimp
• Presentatie over apps op het gebied van
vitaliteit
• Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in
eHealth

Cursussen & trainingen

Blogger (bijbaan)
Trending.nl | 2015-2016

Orthomoleculaire voeding
CIVAS | 2020-2022
Spotler Professional
Spotler via The DISTRIKT | 2021
Google Analytics for beginners
Google Academy via CZ | 2020
Schrijven voor Social Media
Frankwatching via Tsuru | 2018
Journalistiek
Fontys Hogeschool Tilburg | 2017

• Blogs schrijven op het gebied van lifestyle,
mode en entertainment

Vrijwilligerswerk

Studies

Gastredacteur voor ’t Pomphuiske, maandblad
voor dorp Helvoirt (tot 2018)

HBO Trend Research & Concept Creation in
Lifestyle

Beheer eigen blog/portfolio
www.dianasleegers.nl

