
Sue, Susan, Suuske, Susanne, Suus… mijn 
naam is net zo veelzijdig als ik zelf ben! 
 
Organisatorisch en communicatief ijzer-
sterk, doelgericht, secuur, doortastend, 
en leergierig. Ik zorg dat elke deadline 
gehaald wordt. Mijn kracht is organi-
seren en ontzorgen; leg het maar bij 
mij neer, ik regel het wel, komt goed! 
 
Als persoon ben ik integer en betrokken 
zowel bij mensen als bij organisaties. 
Daarnaast ben ik klantvriendelijk, breed 
geïnteresseerd, enthousiast en creatief. 
 
Mijn passie zit niet alleen in het feit 
dat ik iets heb met taal, maar ook met 
vormgeving en fotografie. Ik vind het 
leuk om met meerdere zaken tegelijk 
bezig te zijn. Het geeft mij een goed ge-
voel als ik iets voor iemand heb kunnen 
betekenen en af heb kunnen vinken. 
 
Door mijn jarenlange ervaring weet ik 
dat u aan mij een zeer gewaardeerde 
teamspeler heeft, maar óók dat ik prima 
zelfstandig kan werken aan een project. 
Mijn doel is om altijd het maximale re-
sultaat te behalen voor mijn opdracht-
gevers. Daar krijg ik energie van!

WIE IS SUE?

Susan Peek

Bergse Heihoek 42

5351 SL Berghem

 +31 (0)6 122 87 977

 susan@suelution.nl

 www.suelution.nl

  nl.linkedin.com/in/susanpeek

 Suelution is sterk in het ondersteunen, organiseren en uitvoeren van projecten   
 die aan marketing en communicatie gerelateerd zijn. 
 
 Online marketing 
 Uw online activiteiten slimmer inzetten en op elkaar aan laten sluiten. 
 • Schrijven van juiste artikelen 
 • Monitoren of deze succesvol zijn (SEO) 
 • Inzetten van social media kanalen 
 • Verzamelen en verrijken van klantprofielen 
 • Online campagnes opstarten 
 Met als doel; samen werken we aan een betere conversie! 
 
 Content creatie & redactie 
 IJzersterke content komt niet uit de lucht vallen, dat heeft aandacht nodig 
 • De voorbereidingsfase; op zoek naar relevante content tbv uw communicatie 
 • Het schrijven en/of redigeren van teksten 
 • Het zoeken naar de juiste foto, bewerken ervan of maken van een foto 
 • Het publiceren van content (bijvoorbeeld door middel van een CMS) 
 Dat kan content zijn voor de website, (e-)mailings, persberichten, vacatureteksten,  
	 productnieuws,	blogs	en	niet	te	vergeten	social	media	uitingen. 
   
 Presentatie & promotie 
 Ik help u indrukwekkende presentaties te maken en organiseer uw event 
 • Regelwerk uit handen nemen bij organisatie van beurs/event 
 • Coördineren of maken van een presentatie in PowerPoint 
	 Ik	verzorg	presentaties	voor	bedrijven	die	een	blijvende	indruk	achterlaten. 
 
 QA & testen 
 Als de kwaliteit van uw product centraal staat 
 • Testen zonder voorkennis 
 • Opleveren issuelijst 
 Als uw product niet duidelijk is voor de gebruiker of foutjes bevat, kan dit klanten   
	 kosten.	Dat	wil	natuurlijk	niemand! 
 
 Interne communicatie & ondersteuning 
 Tijdelijk extra capaciteit nodig door snelle groei of onderbezetting 
 • Overeenkomsten en documenten opstellen of verbeteren 
 • Diverse administratieve & secretariële werkzaamheden 
 • Regelen van zakenreizen, jaarlijkse bbq, business gala of personeelsuitje 
 Structuur aanbrengen en chaos wegnemen door regelwerk over te pakken in de   
	 drukte	van	alledag,	zodat	personen	weer	toekomen	aan	hun	taken	en	specialismen.

 
 
 
 

WAT IK VOOR U KAN DOEN

nee hoor,
helemaal 
geen punt

voor alle to do’s die u zo graag af wilt vinken



WERKERVARING

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Accountview

Exact Globe

CMS (divers)

Social Media

Nederlands

Engels

KWALITEITEN

2015 - NU  Freelancer bij Suelution, Berghem

Sinds 2015 begeef ik me als freelancer op de arbeidsmarkt. Bij “Wat ik voor u kan 
doen” is te lezen welke diverse werkzaamheden ik in deze functie verricht.

 
2012 - 2014  Webredactie en Social Media bij Mr Adwin, Oss 

Voor Mr Adwin, een website waar bezoekers altijd de beste prijs kunnen winnen 
en producten  kunnen kopen in de webshop, ben ik verantwoordelijk geweest voor 
het operationeel houden van de website. Ik heb enerzijds de inkoop van producten 
verzorgd, het uitleveren van de prijzen en verkochte artikelen afgehandeld en  
uiteraard de bijbehorende communicatie met leveranciers en klanten verzorgd. 
Anderzijds heb ik alle content op de verschillende kanalen zoals website, Facebook 
(incl. advertising) en e-mailmarketing geschreven en gepubliceerd.

 
2005 - 2014  Office manager in eigen onderneming idreams, Oss 

Als office manager heb ik ervoor gezorgd dat iedereen van ons 27-koppige team 
zijn werk goed kon doen. Ontzorgen, pro-actief meedenken, faciliteren van 
werkplekken, maar ook het organiseren van de personeelsuitjes. Het maken van  
contracten, het opstellen van een personeelshandboek, het uitwerken van inter-
actie ontwerpen en het verzorgen van trainingen over de werking van het CMS.  
Persoonlijke aandacht en een goede sfeer, waarbij iedereen in zijn kracht zit, is 
altijd mijn drijfveer geweest.

2001 - 2005  Secretaresse bij architectenbureau De Twee Snoeken, Den Bosch 

In deze functie ben ik werkzaam geweest als secretaresse met nog vijf andere  
dames in een team. Een prima combinatie van diverse taken binnen de functie, 
zoals secretariële ondersteuning van de architecten en de software-afdeling. Maar 
ik vervulde ook een gastvrouwfunctie voor bezoekers.

1999 - 2001  Interaction Designer bij e-norm the e-business company, Houten

In deze baan heb ik mijn kennis van het vormgeven en programmeren kunnen 
combineren. Het bepalen van navigatiestructuren en de manieren van interactie 
tussen website en bezoeker, hoorde tot mijn taken. Daarnaast ben ik hier binnen 
mijn projecten verantwoordelijk geweest voor de communicatie met de opdracht-
gevers en het team om samen tot het beste eindresultaat te komen.

1999 - 1999  Multimediaprogrammeur bij Davilex Software, Houten 

Op de afdeling Cursus heb ik o.a. interactieve computercursussen en taalcursussen 
voor cd-roms ontwikkeld. Daarnaast heb ik een baby-cd-rom gemaakt met veel 
informatie over de zwangerschap en de bevalling om aanstaande moeders goed 
voor te bereiden.

1997 - 1999  Multimediavormgever / programmeur bij Free Systems, Oisterwijk

Hier ben ik mede verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en vormgeving 
van interactieve informatie-zuilen en cd-roms. Ik heb hier intensief gewerkt met 
Photoshop en ontwikkelomgeving Authorware.

1996 - 1997  Grafisch vormgever bij reclamebureau Centagon, Veldhoven

Als beginnend grafisch vormgever heb ik hier de nodige praktijkervaring opgedaan. 
Ik heb hier intensief gewerkt met Photoshop, Illustrator en PowerPoint.

OPLEIDING, TRAINING

2016  Copernica Fundamental

Introductietraining waar ik de basis- 
functies van Copernica Marketing Soft-
ware heb geleerd

2014  Mindfulness

Een training om mijn sterke punten voor-
rang te geven en het beste uit mezelf te 
halen

2008 - 2011 Bedrijfshulpverlening

Verlenen van eerste hulp, beperken en 
bestrijden van brand en alarmeren bij 
noodsituaties

2000   Persoonlijke vaardigheden 

Training om me bewust te worden van 
mijn persoonlijke krachten en blokkades

1992 - 1996 MTS SintLucas

Multimedia vormgeving, ontwerpen,  
fotografie, audio visueel, etaleren, deco-
reren en zeefdrukken

1986 - 1992 HAVO, Nederrijn College

Vakken: Nederlands, Engels, biologie, 
wiskunde, economie en handvaardigheid


