Curriculum Vitae Marc Hesp
Bekijk ook mijn LinkedIn profiel op http://linkedin.com/in/marchesp

Persoonlijke gegevens
Volledige naam :
Geboortedatum :
Adres
:
Contact
:

Marc Johannes Hesp
1 Augustus 1972
Heiligelaan 4, 9636 CN Zuidbroek
06 15141430 of marc@hesp.nl

Werkervaring
2008 – Heden: Hesp Online Communicatie | www.hesp.nl
Zelfstandig communicatieadviseur, communicatiecampagnes, sociale media, workshops,
projectmanagement, website ontwikkeling. Klanten: uiteenlopend van hogeschool tot goudsmid.
2010 – 2014: Raadslid| www.menterwolde.nl
Fractievoorzitter, campagneleider op meerdere niveaus.
2010 – 2014: Lid Raad van Commissarissen De Gouden Driehoek
Commissaris van de ontwikkelingsmaatschappij van het bedrijventerrein De Gouden Driehoek te
Zuidbroek.
2005 – 2010: Mede-eigenaar Pro-Select (tegenwoordig RecruiterXL)
RecruiterXL is een softwarepakket voor de uitzendbranche. Het ondersteunt het commerciële werk
van de intercedent.
2005 – 2008: Adviseur WebFactor B.V. | www.webfactor.nl
Belangrijkste werkzaamheden: systeemontwerp, coaching en aansturing van programmeurs in
overgang van Classic ASP naar ASP.NET. Coaching stagiairs.
2000 – 2005: Ondernemer WebFactor v.o.f.
WebFactor was een full-service webdesign & marketingbureau.
Branches klanten: uitzendbureaus, makelaars, winkels, industrie.
Ondernemer Changa v.o.f. | www.changa.nl
Initiëren en realiseren van projecten, zoals autoschade.nl. Diverse webmarketingprojecten voor
externe opdrachtgevers gerealiseerd.

Opleiding
1995 – 2000
: HBO Informatiedienstverlening en -Management
Kernwoorden opleiding: informatiemanagement, kennismanagement,
business intelligence, informatiestromen, communicatie
1991 – 1992
: HBO Lerarenopleiding Nederlands (niet afgerond)
1985 – 1991
: MAVO & HAVO

Cursussen
2013
2010 - 2011
2009
2006

: Infographics & Datavisualization, Knight Center for Journalism
: Politieke Masterclass: Cursus door diverse ministers, staatssecretarissen etc.
: Cursus: Leadership Skills
: Cursus: Programming with Microsoft Visual Basic.NET

Competenties
Communiceren, plannen en organiseren, flexibel: in staat snel te schakelen, helikopterview

Vaardigheden
uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
ruime ervaring met een zeer breed scala aan sociale media
bedreven in diverse fotobewerkingsprogramma’s en office-programma’s
uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
uitstekende presentatievaardigheden voor zowel grote als kleine gezelschappen
campagnevoeren, strategieën ontwikkelen, mensen enthousiasmeren
omgaan met vrijwilligers

Kenmerken
duizendpoot
resultaatgericht en besluitvaardig
creatief, innovatief en initiatiefrijk
in staat om te enthousiasmeren, inspireren en motiveren
in staat om te beïnvloeden

Interesses en aanvullende informatie
Op verschillende gebieden maatschappelijk actief. Lid beheercommissie Kerk Noordbroek,
secretaris voetbalvereniging ZNC, voorzitter Stichting MFC Noordbroek.
Ik blijf graag op de hoogte van regionale en landelijke politiek en neem actief deel in discussiefora.
Actief op vele sociale media. Hobby’s: fotograferen, zeer uitgebreid koken en golf.
Ik voel een grote betrokkenheid bij de regio waar ik woon. Daar schrijf ik columns of blogs over, en
daarnaast heb ik me als coach ingezet voor een project om jongeren aan passend werk te helpen.
In de loop der jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd en uitstekende contacten met
schrijvende pers en andere media weten te leggen.
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