Opleidingen
2009-2011
Master Vertalen
		Universiteit Utrecht
2006-2009
Bachelor Engelse Taal en Cultuur
		Universiteit Utrecht
2005-2006
Bachelor Taal- en Cultuurstudies
		Universiteit Utrecht
		
(overgestapt naar BA Engelse Taal en Cultuur)
1999-2005
		

Stefanie Weber
Copywriter - Vertaler - Content Creator
Ik ben een copywriter die graag
leert tijdens het schrijven, een
vertaler die graag het beste uit een
taal haalt, en een content creator
die van kleurtjes houdt en ze graag
optimaal inzet. In de afgelopen 7
jaar ben ik gegaan waar ik nodig
was. Nu is het tijd om te doen waar
ik echt goed in ben.

Atheneum, Cultuur en Maatschappij
Scala College, Alphen aan den Rijn

Werkervaring
2019-heden
Marketing and Communications Manager
		Networking4all
2012-2019
Content Creator
		Networking4all
2012-2016
Junior Developer (PHP)
		Networking4all
In 2012 begon ik bij Networking4all als Junior Developer op de afdeling
Techniek. Ik werd verantwoordelijk voor het opzetten van EPP koppelingen
met leveranciers, maar hielp ook met andere kleine PHP-gerelateerde klussen.
Daarnaast was ik deels werkzaam op de afdeling Marketing & Communicatie
als content creator. Ik schreef blogposts, werkte mee aan marketinguitingen,
en heb samen met mijn toenmalige manager de afdeling op poten gezet.
Na 2016 ben ik volledig overgestapt naar de afdeling Marketing &
Communicatie. Als content creator leerde ik werken met Adobe InDesign,
Illustrator en Photoshop. Ook heb ik ervaring opgedaan met meerdere CRMs,
maar ook tools zoals Mailchimp en Surveymonkey. Onze werkzaamheden
breidden zich ook uit naar events en beurzen, en brochures en whitepapers.
In maart 2019 werd ik manager van de afdeling Marketing & Communicatie.
Het werd mijn taak om doelstellingen op te stellen voor de afdeling, en de
belangen van de afdeling Marketing & Communicatie te behartigen in het MT.

2011-2012
		

Vertaler
Stefanie Weber Vertalingen

Na mijn opleiding tot vertaler besloot ik mijn geluk te beproeven als freelance
vertaler en heb ik ervaring opgedaan met allerlei vertalingen. Na een klein jaar
besloot ik dat het freelance werk mij te veel onzekerheid gaf, maar ik heb wel
genoten van het vertalen zelf.

Stefanie Weber
Copywriter - Vertaler - Content Creator

Talenten
Talen:
Nederlands
Engels		
Frans		
Duits		

Uitstekend in woord en geschrift
Uitstekend in woord en geschrift
Basis in geschrift
Basis in geschrift

Grafisch design in Illustrator, InDesign en Procreate
Fotografie en fotobewerking in Photoshop en Lightroom
Werkervaring met marketingtools zoals Mailchimp, SurveyMonkey, diverse
CRMs, Wordpress
Ervaring met HTML, CSS, MySQL en PHP. Gewerkt met IDEs als PHPstorm en
Zend Studio.

Vrije Tijd
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig: ik teken en schilder, zowel analoog
als digitaal. Ik brei en haak. Daarnaast ben ik op vrijwillige basis regelmatig
te vinden bij hardloopevenementen in en rondom Alphen aan den Rijn als
sportfotograaf. Ik ga ook graag sporten(fitness, zwemmen, hardlopen) en
wandelen, bezoek concerten en festivals, en ik ben een casual online gamer
die dit jaar haar tienjarige jubileum in World of Warcraft mag vieren. Ten slotte
heb ik nog twee hondsverwende dwergpapegaaien.
In 2015 ben ik samen met mijn echtgenoot en een goede vriend een klein
development bedrijf begonnen als creatieve uitlaatklep voor de weekenden en
avonduren. Ik ben hierin vooral administratief betrokken.

Contact
info@stefanieweber.nl
06-539 11 899
Polderpeil 390
2408SG Alphen a/d Rijn
13 maart 1988
Rijbewijs B

