
 

 

 

 

JOLIEN 
VAN GAALEN 

WERKERVARING 

Van Gaalen Media: oktober 2019 - heden 
• Teksten / fotografie / websites / sociale media 
• Opdrachtgevers: Twentekst (weekkrant De Driehoek 
Wierden), Rijssen Holten Magazine (24Webvertising), DPG 
Media (Hengelo’s Weekblad, Rijssen-Holtens Nieuwsblad) 
- Taken: beoordelen en redigeren van ingestuurde berichten, 
indelen van de weekkranten, schrijven van artikelen, maken 
van foto’s.  

Twentekst: mei 2017 – december 2019  
• (Eind)redacteur Rijssen-Holtens Nieuwsblad en De Driehoek 
- Het schrijven van twee tot vier artikelen per week per krant 
- Het maken van foto’s voor plaatsing bij artikelen 
- Het beoordelen en redigeren van ingestuurde berichten 

Wehkamp 
• Category Assistant Wonen & Slapen: oktober 2016 
• Contentmedewerker Fashion Allianties: juli-september 2016 
• Contentmedewerker Elektronica: augustus – december 2015 

Vrijwilligerswerk 
• Webredacteur / PR Wereld Winkel Wierden: juli 2019 – 
heden 
- Schrijven van persberichten 
- Redigeren van aangeleverde teksten 
- Onderhouden van website en sociale media  
- Fotografie 

• Webredacteur / PR Progressief Wierden: april 2019-heden 
- Onderhouden van website en sociale media 
- Schrijven van persberichten 
- Redigeren van aangeleverde teksten 
- Fotografie 

• Digitale media manager, GroenLinks Almelo: januari 2017 – 
heden 
- Onderhouden van website en sociale media  
- Schrijven van persberichten 
- Redigeren van aangeleverde teksten 
- Fotografie 
- Opstellen en versturen van mails 
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• Webredacteur / PR Unicef Almelo : juni 2015 – juli 2018 
- Schrijven van persberichten 
- Onderhouden van sociale media 

• Redacteur kabelkrant Regio FM Wierden: februari 2015 – 
mei 2017 
- redigeren van berichten voor de kabelkrant 

• Vrijwilliger / PR Huttenland Avedan: juli 2013 – juli 2019 
- Schrijven van persberichten 
- Helpen van kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar tijdens 
Huttenland 
 

OPLEIDING 

Hogeschool Windesheim, Zwolle  

• Journalistiek 

• Major: Tijdschriftjournalistiek 

• Minor: onderzoeksjournalistiek 

KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN 

• Informatieve, heldere teksten schrijven 
• Artikelen voor diverse doelgroepen en online/offline kanalen 
• Redigeren van teksten  
• Sociale media onderhouden 
• Redactionele werkzaamheden 
• Omgaan met deadlines 
• Interviews afnemen 
• Kennis van en ervaring met contentmanagementsystemen 
• Fotografie  
• Fotobewerking met Photoshop Elements, ook voor maken 
van informatiemateriaal 
• Secuur 
• Punctueel 
• Goede luisteraar  
• Vriendelijk  
• Samenwerken 
• Flexibel 
• Helder en duidelijk communiceren 
• Kan zich snel dingen eigen maken 

REFERENTIE 

Beschikbaar op aanvraag 
   

 


