
  
 

DANIEL EXTRA
CREATIEVE WEBREDACTEUR &

ALLROUND COMMUNICATIEMEDEWERKER
 
 
 

 WERKERVARING 
-----------------------------------------------------------------------------------
Contentspecialist / webredacteur 
 Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 

opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar ste
verschillende websites en social media kanalen;

 Schrijven SEO-vriendelijke productteksten;
 Ondersteunen van online campagnes en acties;
 Uitbreiden activiteiten op branchegerelateerde B2B sites; 
 Maken, bewerken en plaatsen productfoto’s.
 
Zelfstandig tekstschrijver / communicatieadviseur Textra
 Leveren leesbaar eindproduct met tone
 Voorzien website, intranet of digitale nieuwsbrief van webteksten 

die aandacht van bezoekers vasthouden;
 Leveren bezoekers- en zoekmachinevriendelijke webteksten
 
Contentspecialist / marketingmedewerker MediReva
 Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 

opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen voor de 
verschillende websites en social media kanalen

 Contentcreatie voor digitale nieuwsbrieven;
 Beheren van social media-activiteiten;
 Redigeren teksten voor brieven en e
 Eindredactie over interne media: het vervaardigen van teksten en 

het redigeren van aangeleverde teksten.
 
Contentmanager / webredacteur
 Voeren regie over contentstrategie en contentontwikkeling;
 Zorgen voor creatie relevante, redactionele content;
 Vormgeven van SEO- en SEA-strategie;
 Analyseren en interpreteren van statistieken;
 Beheren van social media-activiteiten.
 
Webredacteur Vodafone 
 Dagelijks beheer, kwaliteitsbewaking, 
 Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 

opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen van info 
conform huisstijl, structuur en criteria SEO;

 Initiatieven nemen voor verdere ontwikkeling van website, subsites 
en intranetsite; 

 Vertalen info productmanagers/marketeers naar content;
 Analyseren en interpreteren bewegingen bezoekers op de website 

en op basis hiervan verbetervoors
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------------------------------------------ 
/ webredacteur Partsfrog en Ares International 

Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 
opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen voor de 
verschillende websites en social media kanalen; 

vriendelijke productteksten; 
Ondersteunen van online campagnes en acties; 
Uitbreiden activiteiten op branchegerelateerde B2B sites;  
Maken, bewerken en plaatsen productfoto’s. 

Zelfstandig tekstschrijver / communicatieadviseur Textra 
Leveren leesbaar eindproduct met tone-of-voice die bij bedrijf past;  
Voorzien website, intranet of digitale nieuwsbrief van webteksten 
die aandacht van bezoekers vasthouden; 

ekmachinevriendelijke webteksten. 

Contentspecialist / marketingmedewerker MediReva 
Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 
opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen voor de 

en social media kanalen; 
Contentcreatie voor digitale nieuwsbrieven; 

activiteiten; 
Redigeren teksten voor brieven en e-mails; 
Eindredactie over interne media: het vervaardigen van teksten en 
het redigeren van aangeleverde teksten. 

cteur Ecobliss en Locked4Kids 
Voeren regie over contentstrategie en contentontwikkeling; 
Zorgen voor creatie relevante, redactionele content; 

strategie; 
Analyseren en interpreteren van statistieken; 

activiteiten. 

ijks beheer, kwaliteitsbewaking, up-to-date houden websites; 
Zelfstandig ontwikkelen content: verzamelen, ontwikkelen, 
opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen van info 

uur en criteria SEO; 
Initiatieven nemen voor verdere ontwikkeling van website, subsites 

Vertalen info productmanagers/marketeers naar content; 
Analyseren en interpreteren bewegingen bezoekers op de website 
en op basis hiervan verbetervoorstellen doen. 

OVER MIJ
----------------------------
Ik ben een sociale, positief 
ingestelde webredacteur en 
communicatie
zo lang met 
ze iets teweeg brengen. Ik houd van 
punten en komma's. En van SEO en 
SEA, HTML en een beetje CSS. Fan 
van ‘less is more’, voetbal, 
strips, muziek en hardlopen.
 
CONTACT
--------------------------------------------
Daniel 
Ankersweg 41 
6123 AJ  Holtum
06-29990645 / 046
danielextra@hotmail.com
www.linkedin.com/in/danielextra
 
VAARDIGHEDEN
------------------------------------
Webredactie
 
Zoekmachinemarketing
 
Google AdWords
 
Html / CSS
 
Communicatieadvies
 
Tekstproductie
 
Social media
 
 

29990645 
www.danielextra.nl 
linkedin.com/in/danielextra 
danielextra@hotmail.com 

OVER MIJ 
-------------------------------------------- 
Ik ben een sociale, positief 
ingestelde webredacteur en 
communicatiemedewerker die net 
zo lang met letters blijft schuiven tot 
ze iets teweeg brengen. Ik houd van 
punten en komma's. En van SEO en 
SEA, HTML en een beetje CSS. Fan 
van ‘less is more’, voetbal, Sci-Fi, 
strips, muziek en hardlopen. 

CONTACT 
--------------------------------------------
Daniel Extra 
Ankersweg 41  
6123 AJ  Holtum 

29990645 / 046-4858154 
danielextra@hotmail.com 
www.linkedin.com/in/danielextra 

VAARDIGHEDEN 
-------------------------------------------- 
Webredactie 

Zoekmachinemarketing 

Google AdWords 

Html / CSS 

Communicatieadvies 

Tekstproductie 

Social media 
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WERKERVARING 
-----------------------------------------------------------------------------------
Marketingcommunicatiemedewerker Océ 
 Contentbeheer en onderhoud oce.com;
 Zelfstandig ontwikkelen van content: het effectief verzamelen, 

ontwikkelen, opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen 
van info via websites conform de interne richtlijnen;

 Vertalen info productmanagers/marketeers naar con
 
Communicatieadviseur / bedrijfsjournalist NedCar
 Vertalen beleidsinformatie en strategische issues naar 

communicatiestrategie, -plan en 
 Toezien op de uitvoering communicatiebeleid, signaleren van 

knelpunten en doen van verbeter
 Adviseren management over verbeteringen communicatie;
 Eindredactie interne media; vervaardigen en redigeren van teksten 

die door externe bureaus werden aangeleverd;
 Verantwoordelijk voor samenstelling en uitvoering jaarverslagen;
 Drukwerkbegeleiding (contactpersoon vormgevers en drukkers);
 Onderhouden contacten met diverse afdelingen in organisatie en 

met externe bureaus; 
 Bewaken van planning van verschillende projecten.
 
Correspondent / journalist Dagblad de Limburger
 Artikelen schrijven (amateurvoetbal en volleybal) voor 

maandageditie. 
 
OVERIGE ERVARING 
-----------------------------------------------------------------------------------
Afstudeerscriptie Heao Communicatie Océ
 Analyseren of oce.com een goede website is op basis van o.a. 

inhoud, technische navigatie en distributie; 
 Optimaliseren vindbaarheid oce.com via Google.
 
Heao Communicatie NedCar 
 Schrijven artikelen voor publicaties, personeelsblad en nieuwsbrief;
 Voorbereiden bezoekersapplicatie;
 Opzetten NedCar-familie-bezoeken

familieleden. 
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------------------------------------------ 
Marketingcommunicatiemedewerker Océ  

en onderhoud oce.com; 
Zelfstandig ontwikkelen van content: het effectief verzamelen, 
ontwikkelen, opstellen, beoordelen, beheren en beschikbaar stellen 
van info via websites conform de interne richtlijnen; 
Vertalen info productmanagers/marketeers naar content. 

Communicatieadviseur / bedrijfsjournalist NedCar 
Vertalen beleidsinformatie en strategische issues naar 

plan en -middel; 
Toezien op de uitvoering communicatiebeleid, signaleren van 
knelpunten en doen van verbetervoorstellen; 
Adviseren management over verbeteringen communicatie; 
Eindredactie interne media; vervaardigen en redigeren van teksten 
die door externe bureaus werden aangeleverd; 
Verantwoordelijk voor samenstelling en uitvoering jaarverslagen; 
Drukwerkbegeleiding (contactpersoon vormgevers en drukkers); 
Onderhouden contacten met diverse afdelingen in organisatie en 

Bewaken van planning van verschillende projecten. 

Correspondent / journalist Dagblad de Limburger 
Artikelen schrijven (amateurvoetbal en volleybal) voor 

------------------------------------------ 
Afstudeerscriptie Heao Communicatie Océ 

Analyseren of oce.com een goede website is op basis van o.a. 
inhoud, technische navigatie en distributie;  
Optimaliseren vindbaarheid oce.com via Google. 

Schrijven artikelen voor publicaties, personeelsblad en nieuwsbrief; 
Voorbereiden bezoekersapplicatie; 

bezoeken voor medewerkers en 

 
 
 

06-29990645
www.
linkedin.com/in/danielextra
danielextra@hotmail.com
 
 
 
OPLEIDINGEN
------------------------------------
NIMA A 
Online marketeer LOI 
Heao Communicatie Fontys
       deeltijd 2001
       voltijd 1995
Meao Sittard 1993
Heao Sittard 1992
Meao 
Havo College Sittard 1985
 
CURSUSSEN
------------------------------------
Social media, HTML5 en CSS3, 
Usabil
Google AdWords, User Interface and 
Web Design, Projectmatig werken 
voor projectmanagers, Copy & 
Content: schrijven voor het web, 
Zoekmachine Optimalisatie, 
Content Management, Schrijven 
voor het internet, Efficiënt en 
Effectivite
 
PC-
------------------------------------
HTML5 / CSS3
 
Wordpress
 
Photoshop
 
Microsoft applicaties
 
Magento
 
Google AdWords
 
Mailplus
 
Mailchimp
 
 

29990645 
www.danielextra.nl 
linkedin.com/in/danielextra 
danielextra@hotmail.com 

OPLEIDINGEN 
-------------------------------------------- 
NIMA A - 2011 
Online marketeer LOI -2009 
Heao Communicatie Fontys 

deeltijd 2001-2007 
voltijd 1995-2000 

Meao Sittard 1993-1995 
Heao Sittard 1992-1993 
Meao - 1992 
Havo College Sittard 1985-1991 

CURSUSSEN 
-------------------------------------------- 
Social media, HTML5 en CSS3, 
Usability, Zoekmachinemarketing, 
Google AdWords, User Interface and 
Web Design, Projectmatig werken 
voor projectmanagers, Copy & 
Content: schrijven voor het web, 
Zoekmachine Optimalisatie, 
Content Management, Schrijven 
voor het internet, Efficiënt en 
Effectiviteit, Grafisch Commercieel. 

-KENNIS 
-------------------------------------------- 
HTML5 / CSS3 

Wordpress 

Photoshop 

Microsoft applicaties 

Magento 

Google AdWords 

Mailplus 

Mailchimp 


