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Esther Roest- de Ruiter
Flierveld 92
2151 LJ  NIEUW-VENNEP

9 juli 1975 te Vlissingen
Gehuwd met Jeroen (2008)
1 zoon Luca (2010)
1 pleegdochter Jasmijn (2003)

Rijbewijs B
Perfecte thuiswerkplek

06 - 24 63 64 28
info@estherroest.nl 

Tekstschrijver | Marketing | Storyteller | Website-Nerd  | Designer

WERKERVARING

2022
VHGM  |  2 februari 2021 - heden | Communicatiespecialist
- Schrijven van het Communicatieplan
- Ontwerpen nieuwe website (1 oktober 2022 live) 
- Onderhouden website 
- SEO optimalisatie van de nieuwe website
- Ontwerp van infographic voor bij de offerte
- Social Media content creëren en plaatsen
- Blogs schrijven over Bodemenergie & Aquathermie (ook voor
externe partijen zoals de branchevereniging en binnenlands bestuur)
- Artikelen voor Into Business geschreven
- Vacatureteksten schrijven en bijpassende vacaturefilm ontwikkelen
- Communicatie rondom 'Open Energiedag 2022' bij De Koepel in
Haarlem
- Ontwikkeling Plan POWER (persoonlijke ontwikkeling en waardering
in eigen regie
- Schrijven van het Personeelshandboek
- Inrichten van de VHGM Academy
- Organiseren van teamdag met workshop en fun-ondedeel
- Projectleider verhuizing Hillegom > Haarlem

2022
Content Factory  |  2015 - heden
Werkzaamheden voor diverse bedrijven, o.a.:
- Landingspagina's voor Wendy's Home Collection geschreven
- Landingspagina gemaakt voor Lief Begin
- Weggever, landingspagina + mailing gecreëerd voor Satisvact
bedrijfsopleidingen
- Diverse website screenings gedaan
- Virtual Assistant van Inge van Straalen.
- Website ontworpen voor Sportief in Nederland
- Websiteteksten geschreven voor 'The Expat Group'
- Websiteteksten geschreven voor 'Jx4 automatiseringen'
- Onderhouden van website Duco Kanij
- Onderhouden website Gr8events
- Flyer en folder ontworpen voor Everion verzekeringen
- Bloggen voor diverse bedrijven

Meer informatie, mijn portfolio of interesse?  www.estherroest.nl

Profiel:
Energieke, enthousiaste
initiatiefrijke Storyteller, dat
met humor en een enorme
ambitieuze drive zelfstandig
haar zaakjes organiseert en
beschrijft. 

Tekstschrijver in hart en
nieren, verricht met creativiteit
en oog voor detail accuraat
haar taken. Heeft snel
systemen door en leert ook
snel zich nieuwe dingen aan. 

Is empathisch en invoelend,
heeft daardoor een perfect
luisterend oor. Hoort en leest
daardoor wat niet wordt
gezegd, maar wel wordt
bedoeld en vertaalt en
beschrijft dit op een unieke
wijze!

"Het leven is te kort
voor saaie teksten.
Combineer het met

het perfecte plaatje"

https://www.estherroest.nl/
https://www.estherroest.nl/


Tekstschrijver | Marketing | Storyteller | Website-Nerd  

WERKERVARING
2018

Creative Cosmetics  |  1 januari 2017 - 31 december 2018
Marketing Assistente | Marketing | Human Resources 
- Schrijven product teksten
- Teksten voor Funnels, abandoned car, automation na bestelling etc.
- Ontwerpen en schrijven opleidingsboek t.b.v. opleiding visagie
- Social Media uitingen
- Schrijven online make-up workshop
- Ontwerpen en schrijven online weggever
- Bouwen en schrijven van landingspagina’s
- Het creëren van reclamecampagnes, acties etc.
- Presentaties creëren voor make-up webinars
- Het schrijven van nieuwsbrieven
- Het creëren van grafische ontwerpen in Canva
- Ondersteunen van het management
- Werving & Selectie

HBO werk- & denkniveau

Communicatief
vaardig

Hart voor 
schrijven

Handen/ mouwen
spreekwoord erg 

van toepassing

Flexibel

Creatief

Mijn competenties

Oog voor 
detail

Leiderschap

Al 20+ werkervaring 
in de voeten

Heeft een 
'nerd' kant

Autodidact

Zelfstandig

2017
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"When the world turns you upside down,
make sure that this new world is working for

you in the best creative way"



2013

WERKERVARING

2016
1 september 2013 - 31 december 2016
Door een burn-out heb ik na een periode van rust de bewuste keuze
gemaakt het roer om te gooien, waardoor mijn talenten beter benut
worden. Het gaat erom dat je doet waar je goed in bent.

Rituals Cosmetics  |  1 juli 2015 - 31 december 2016
Verkoopmedewerkster
- Excellente service aan de Rituals klanten (rode loper behandeling)
- Cross selling artikelen
- Kassabeheer 
- Zorgdragen dat de shop er altijd op-en-top uitziet
Glimz daarna Happiness Inspires People  |  1 juli 2014 - heden
Blogger | Online-Programma | Tips
- Initiatief van mij en een vriendin om d.m.v. bloggen en vloggen
meer Happiness te brengen in de wereld
- Bedrijfsfilm gemaakt in YouCut
- Social Media 
- Ontwikkelen Online Happiness Programma. Dit is een mindful
lifestyle programma met yoga, meditatie, PMA coaching,
spiritualiteit en creativiteit

iSoft / CSC |  1 november 2012 - 31 augustus 2013 | HR-Adviseur 
- Sparringpartner op tactisch en operationeel niveau
- Advisering ontwikkeling medewerkers; loopbaan,
bezettingsvraagstukken, opleidingsadvisering, organisatie en planning
(incompany) opleidingen en trainingen
- Coördinatie alle HR gerelateerde zaken
- Advisering rond overname en de organisatieveranderingen
- Signaleren van eventuele knelpunten. Het proactief aandragen van
verbeterpunten. Het ontwikkelen, introduceren, implementeren en
evalueren van (nieuwe) HR-instrumenten en HR-beleid
- Verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het arbo- en verzuim
- Vertrouwenspersoon in voorkomende situaties
- Casemanager voor (langdurige) zieke medewerkers
- Uitvoeren van arbeidsvoorwaardelijke regelingen
- Het uitvoeren van voorkomende administratieve taken

HR Profiel:
Professionele werkhouding. Vanuit brede kennis en ervaring, een
gespreks-/ sparringpartner voor de organisatie. In staat om op zowel
tactisch als operationeel HR vlak te opereren. Een verbinder met
creativiteit, teamspirit, daadkracht en energie.

Tekstschrijver  | Marketing | Storyteller | Website-Nerd  

Opleiding:
Online Marketing
HBO Personeelsmanagement
MBO Management Assistente
MBO Mode & Kleding

Trainingen:
PMA Coaching methodiek
SEO (zelfstudie Tony
Loorbach)
Storytelling
Schrijven voor internet
Jeugdliteratuur 
Arbo & Verzuim
Persoonlijke effectiviteit
Salarisadministratie
Functiewaardering
Individueel ontslagrecht
Preventiemedewerker
Prince 2
Adviesvaardigheden

Een kei in:
- PMA Coaching
- YouCut video editing
- Canva.nl
- Presentaties maken
- Websites maken in WiX,
Kajabi en Wordpress
- Bloggen
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2006

WERKERVARING
2012

ProBiblio |  31 oktober 2012 - 1 juni 2008 | HR-Adviseur 
- Sparringpartner op tactisch en operationeel niveau
- Adviseren/ coachen van leidinggevenden 
- Het schrijven van het personeelshandboek
- Advisering ontwikkeling van medewerkers
- Het plannen en organiseren van opleidingen en trainingen
- Inschakelen externe expertise 
- Ontwikkeling en implementatie HR beleid op diverse thema’s
- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van arbo- & verzuim
- Bemiddelen bij (arbeids-) conflicten
- Werving en selectie
- Dagvoorzitter introductiedag
- Coördinatie reorganisatie Bibliobussen

Nippon Express |  1 januari 2006 - 31 mei 2008 | HR-Officer
- Sparringpartner operationeel niveau
- Personeelsadministratie en wagenparkbeheer
- Administratieve afhandeling werving & selectie
- Onderhouden van contacten met interne en externe relaties
- Implementatie nieuw personeelssysteem

Océ Nederland |  1 november 2002 - 31 december 2005 | 
Senior HR Assistente 
- Personeelsadministratie en
- Complexe agendabeheer van diverse HR-Managers
- Eerste aanspreekpunt 
- Assisteren projecten en programma's 
- Opstellen en plaatsen van vacatureteksten
- Het onderhouden van contacten met uitzendbureaus
- Presentaties in PowerPoint voorbereiden

Arbo Groep Gak |  1 januari 2000 - 31 oktober 2002 | 
Management Assistente 
- Organisatorische en administratieve ondersteuning 
- Agendabeheer
- Ontwikkelen protocol introductie van nieuwe medewerkers
- Ontwikkelen en uitgeven van nieuwsbrief
- Coördinator verhuizing

Diverse organisaties |  1995 - 31 december 2005
Management Assistente 

Hobby/ vrijetijd 
- Yoga
- Mediteren
- Reizen met de tent
- Koken
- Wandelen met hond Moos
- Muziek 

1995

Persoonlijke Ambitie:
- www.estherroest.nl
Het creëren van een Online
Programma met Happiness
Boosters en bloggen over dit
onderwerp
- www.happinessinspirespeople.nl 

Het creëren van een Online
Happiness Programma met
vriendin. Bloggen over het
onderwerp

Tekstschrijver  | Marketing | Storyteller | Website-Nerd  
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https://www.estherroest.nl/cv
http://www.happinessinspirespeople.nl/
http://www.happinessinspirespeople.nl/

