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ELLIS KON
OPLEIDINGEN
WERKERVARING

werkervaring als coördinator, redacteur, vorm-

gever, communicatie/pr, projectleider, systeemen applicatiebeheer.

sector: media en communicatie, zakelijke dienstverlening, ict automotive, gemeente

hands-on mentaliteit

PERSOONLIJKHEID

Hartelijk, positief ingesteld,
M 06 22684399

ellis.kon@gmail.com
Nieuwdorperweg 34
2811 LD Reeuwijk

soepel in zowel de omgang

met anderen als in gedachten. Ik ben in staat op de

ander te reageren, aan te

voelen wat de ander wil en heb een

hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
HBO-niveau, ﬂexibele denktrant. Leert

met gemak zowel uit de theorie als in de
praktijk, staat open voor indrukken en

vangt veel signalen op. Fantasierijk/ rijk
aan nieuwe ideeën en in het bezit van
een goed voorstellingsvermogen.

oplossingsgericht

Pubble voor huis-aan-huisbladen
Gripp; projectmanagement, facturatie,
boekhouding
Photoshop, Illustrator, Indesign
Van print naar web
QuarkXPress
Medezeggenschap OR
NGPR-A
Desktop Publishing
Copywriting
ICT-trainingen
Reclametekenen
HAVO

OPLEIDINGEN
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WERKERVARING

Titelcoördinator huis-aan-huiskranten - Graﬁcelly
iov DPG Media voor regio Utrecht. Aansturing correspondenten/fotografen, bewaking budget en planning. Inzet sociale
media waaronder FB.
Traﬃcmanager - Graﬁcelly
inboeken en planning werkzaamheden, controle, bewaking deadline, facturering

Drukwerkrealisatie
Zorgdragen voor jaarlijkse uitgaves: AUMACON Garageformule Top-40, Leasemaatschappijen TOP-100 en Dealerholding Top-100; indeling, opmaak en drukwerkbegeleiding.

Communicatieconsultant - Clearing House Apothekers CHA
(Mede) verantwoordelijk voor online berichtgeving. Redactie/vormgeving personeelsblad. Voorlichtingsbijeenkomsten (6 mnd 4dgn pwk)
Communicatie • graﬁsche vormgeving - EllisKon
Als ZZP’er diensten aangeboden op het gebied van communicatie en graﬁsche vormgeving. Op projectbasis of als
losse opdracht in 2009 o.a.:
- communicatiespecialist BOVAG. In deze periode actief
geweest met het BOVAG jaarcongres voor onafhankelijke autobedrijven met daarin oa de landelijke Verkiezing Mijn Autobedrijf van het jaar 2009’.
- presentatie ‘Hoe zet ik mijn bedrijf in de markt’ tijdens
jaarcongres voor BOVAG Rijscholen in het Evoluon in
Eindhoven. Hiervoor de High Five-methode ontwikkelt.
Marketing en Corporate communicatie - RDC
Naast interne en externe communicatie marketingacties
opgezet richting klantsegment ﬁnanciële dienstverleners,
waaronder opzet enquete en direct-mailacties.
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Corporate communicatie - RDC Datacentrum
Verantwoordelijk voor interne en corporate communicatie.
Spin het het web bij het op projectbasis aansturen van diverse partijen voor communicatieprojecten. Waaronder
deelnames aan vakbeurzen, opzetten eigen seminars/
events voor relaties. Belast met bewaking huisstijl, uitgave
personeelsblad (print en digitaal), hoofd redactieraad, in
eigen beheer uitgeven van het relatiemagazine ‘RDC Magazine’, uitgave jaarverslag RDC, corporate brochure en
productleaﬂets (redactie en vormgeving).
Begroting communicatie 230.000 (beurzen, advertenties,
bedrijfsvideo, relatiemagazine oplage 18.000)/

2 rechterhanden
In vrije tijd actief met klei, cement, penseel,
potlood en spuitbus (streetart), daarnaast
natuur- en tuinliefhebber.

Publiciteit en vormgeving - RDC Datacentrum
Opzet eigen afdeling communicatie door sterke groei zakelijke dienstverlening binnen automotive sector.
Projectleider - RDC Datacentrum
Vooronderzoek, planning en begeleiding werkprocessen
naar geautomatiseerde processen. O.a. voor Amsterdam
RAI, St. Geluidhinder en St. Veiligheidsinspecties

Senior pakketadviseur - Ministerie van Binnenlandse
Zaken directie Politie
Iov directie Politie de eerste korpsen begeleiden naar geautomiseerd verwerken van bekeuringen op kenteken.

Systeem-, applicatiebeheerder - Politie Nijmegen
Eerste politiekorps dat omgaat naar geautomatiseerde gegevensverwerking.

Administratief medewerker - Politie Nijmegen; o.a. bekeuringen op kenteken, afgifte vergunningen motorrijlessen.
Assistent bedrijfsleider - Albrecht Culemborg (Aldi)
en verder:
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