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PROFIEL 
 
Als licentiaat vertaler-tolk en 4-talige communicatiespecialiste heb ik een passie voor talen en communicatie.  
Door mijn lange ervaring in het multinationale (FMCG) bedrijfsleven heb ik vaardigheden opgedaan in 
verschillende domeinen : communicatie, PR, events, marketing en administratie. Ik ben sterk in planning en 
organisatie ; mijn interesse gaat ook uit naar project management. 
 
Mensen in mijn werkomgeving zien mij als een enthousiaste, harde werker met oog voor detail en kwaliteit. Ik 
word gewaardeerd voor mijn sterk verantwoordelijkheidsgevoel en mijn nuchtere, positief kritische houding 
gericht op resultaat.  
 

   

BEROEPSERVARING 

 
COMMUNICATIE  

• Bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie, zowel  op bedrijfsniveau als voor verschillende 
productcategorieën/segmenten 

• Externe communicatie gericht naar de consument (vb. ontwikkeling websites) maar ook naar specifieke 
doelgroepen binnen de productcategorieën (zoals vb. diëtisten, dierenartsen,..) 

• Interne communicatie 

• Persrelaties – contact met journalisten - woordvoerderschap 

• Vertegenwoordiging van het bedrijf in beroepsverenigingen en verdedigen van bedrijfsbelangen 

• Verantwoordelijk voor consumentendienst 

• Verantwoordelijk voor crisis management 
 

PR & MARKETING 
• Bepalen en uitvoeren van PR activiteiten 

• Opvolgen van media campagnes, promoties, budgetopvolging,… 
 

PLANNING & ORGANISATIE 
• Verantwoordelijk voor leiding en organisatie van het Corporate Affairs/communicatie departement  

• Planning, opvolging en organisatie van events, beurzen, congressen,…  

• Coördinatie en overleg met verschillende partijen/afdelingen, zowel intern als extern 

• Algemene administratieve taken en kantoororganisatie 

 
PEOPLE MANAGEMENT 

• Leidinggevend aan team van 3 personen (2 intern/1 extern) 
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LOOPBAAN 
 
2015 - nu  Zaakvoerster – Assist@Work 
 
2007 - 2014  Corporate Affairs Director - MARS Belgium NV, Brussel 
   Lid van het directiecomité, rapporterend aan CEO 
    
1998 - 2007  Corporate Affairs Officer - MARS Belgium NV, Brussel 
 
1993 – 1998  External Relations petcare / Events Officer – MARS Belgium NV, Brussel 

 
1989 – 1993  In-market/Promotion Assistant – Marketing Chocolate Department 

  Masterfoods NV, Brussel  
   

1986 - 1989  Marketing Manager Assistant - SKF Belgium, Brussel 

 
.  

OPLEIDING 
1980   - 1985   Hogeschool voor Vertalers en Tolken Gent 
   Licentiaat vertaler Engels – Spaans 
   Afgestudeerd met onderscheiding 
 
1974   - 1980   O.L.V.-Hemelvaartinstituut Waregem 
   Diploma Middelbaar Onderwijs  

 
 

BIJKOMENDE OPLEIDING 
1988   Katho (Hantal) Kortrijk 

 Avondcursus Marketing 
 

 
 

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 

 
TALEN 
Nederlands :  Moedertaal 
Frans : Zeer goed zowel mondeling als schriftelijk.  De tweede taal in mijn werkkring en 

dagelijks actief toegepast in omgang met collega’s, meetings,… 
Engels : Zeer goed zowel mondeling als schriftelijk.  Actief toegepast in internationale contacten 

(contacten met collega’s, internationale meetings en congressen,…) 
Spaans : Goed 
Duits : Goede basis 

 
PC 
Word Zeer goed 
Excel Zeer goed 
Powerpoint Zeer goed 
Outlook Zeer goed 
 
Ervaring met CMS platformen Word Press & Craft / Webshop CMS  
Ervaring met CRM platform Sales Force 
 
Goede presentatievaardigheden 
Goede kennis van hedendaagse communicatiemiddelen zoals social media 

 



 

HOBBY’S 
Reizen 
Culinaire uitstappen/foodie 
Kunst & cultuur 
Fietsen 


