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Curriculum Vitae 

 
Personalia 
 
Naam    Klaas van Arensbergen  

Adres    De Gouden Leeuw 120 

Postcode   5801 BX  

Plaats    Venray 

Telefoonnummer  06 13 17 00 66  

Email    klaasvanarensbergen@hotmail.com  

Geboortedatum  11 november 1985 

Geboorteplaats  Venray 

Nationaliteit   Nederlandse 

Burgerlijke staat  ongehuwd 

Rijbewijs   rijbewijs B 

Kwaliteiten Ik ben een vrolijke en opgewekte aanpakker met een passie voor 
(web)design en marketing & communicatie. Ik vind het plezierig om 
met mensen te werken en leg makkelijk contact. Daarnaast heb ik 
goede, zowel mondelinge als schriftelijke, communicatieve 
vaardigheden.   

 
 
Opleiding 
 
Sep 2010 – april 2011  Universiteit van Tilburg 
    Marketing Management 
 
Sep 2005 – feb 2010  Fontys Economische Hogeschool te Tilburg 
    Commerciële Economie 
    Sport, Economie en Communicatie 
 
Nov 2008 – feb 2009    LOI: eigen webwinkel starten 

Modulen: marketing/e-commerce voor webshops, webdesign en 
schrijven voor het web. 

 
Sep 2004 – dec 2004  Katholieke Universiteit Nijmegen 
    Psychologie 
    Niet afgerond 
 
1997 – 2004   Dendron College te Horst 
    Atheneum, Economie & Maatschappij profiel  
    Keuzevakken: Management & Organisatie en Biologie 
 
 
Werkervaring 
 
Okt 2011 – feb 2013  ARTRA Arbeidsmarkttrainingen 
    Marketing medewerker 

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor alle E-learning (EducatieNET 
en TrainTool), ontwerpen van communicatiemiddelen (o.a. 
verantwoordelijk voor het drukwerk van het Intercedent van het Jaar 
evenement, flyers, brochures, banners etc..), externe communicatie 
middels presentaties en persberichten, opzetten en uitvoeren  



 2 

e-mailmarketing, beheren website en social media, opzetten en 
onderhouden evaluatiesysteem en telefonische acquisitie.  

 
Jul 2011 – feb 2013   Trecens, training en advies te Oosterbeek 
    Marketing medewerker 

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor alle E-learning (EducatieNET 
en TrainTool), ontwerpen en samenstellen trainingsmateriaal, 
ontwerpen van communicatiemiddelen (flyers, brochures, banners 
etc..) beheren website en social media, evaluaties van trainingen 
verwerken en offertes opstellen. 

 
Okt 2010 – feb 2011  Marintel onderzoeksbureau te Nijmegen 
    Onderzoeksmedewerker 
    Werkzaamheden: dataverzameling en data-entry 
 
Dec 2004 – dec 2010  Plantaz te Swolgen 
    Algemeen medewerker plantenkwekerij. 

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor weekend- en 
vakantiepersoneel en medeverantwoordelijke ziektebestrijding.  

 
Apr 2009 t/m jan 2010  Stichting Meer dan Voetbal te Zeist  

Afstudeeronderzoek: “De gemeenten en de aldaar gevestigde betaald 
voetbal organisaties in samenwerking op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 
Werkzaamheden: zelfstandig uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 
sport beleidsbepalers (van gemeenten en betaald voetbal 
organisaties) interviewen en schrijven van rapportage. 

 
Okt 2007 t/m feb 2008  Skidôme Nicky Broos te Rucphen (indoor skibaan)  
    Stage als medewerker marketingafdeling. 

Werkzaamheden: zelfstandig uitvoeren van (online)marketing- en 
promotieactiviteiten (klantenwerving, (online)reclameactiviteiten en 
schrijven van marketingcommunicatieplan), verantwoordelijk voor 
interne en externe communicatie (social media, klantencontact, 
nieuwsbrief, persberichten en direct-mailings) en algemene 
administratieve taken. 

 
Feb 2007 t/m jun 2007  Free Time Promotion te Den Hoorn (sportevenementenbureau)      
    Eventstage Open NK Beachvolleybal jeugd 

Werkzaamheden: het organiseren van het NK en alle bijkomende 
aspecten zoals promotionele activiteiten, sponsorwerving, 
wedstrijdbegeleiding en andere voorzieningen (EHBO, sanitair en 
overnachtingen). 

 
1995 – heden   Diverse bijbanen zoals: facturen bezorgen, krantenbezorger,  

medewerker boomkwekerij en vrijwilligerswerk voetbalclub (waarin ik 
nog actief ben). 

 
 
Vaardigheden 
 
Computer:    MS Office, Adobe Creative Suite, HTML, CSS en SPSS 
Talen:     Nederlands en Engels 
    
 
Referenties 
 
Referenties op aanvraag 


