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geb. datum: 8 maart 1982 Zaanstad 

Woonadres: 

Zaanstraat 299  

1013 SB Amsterdam  

Werkadres: 

Studio RAEM 

Bos en Lommerplantsoen 3A 

1055 AA Amsterdam 

06-48341510 

EvelineNeeltjePrins@gmail.com 

www.studioraem.com/eef 

https://nl.linkedin.com/in/enprins

Eveline Neeltje Prins (Eef)  
Curriculum Vitae

OPLEIDINGEN EN DIPLOMA’S 

2013 - heden: Coupeuseopleiding, 

Modevakschool Amsterdam  

2008: Master Stadssociologie, UvA 

2006: Master Sociaal Culturele 

Wetenschappen. Beleid, 

Communicatie en Organisatie, Vrije 

Universiteit    

2000: Propedeuse Accountancy, HES, 

Amsterdam 

WERKERVARING FREELANCE 

okt 2018 - mrt 2019: Marketing Manager Opera Forward Festival (OFF); 

Nationale Opera & Ballet.  
Verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van het OFF, opzet 

marketingplan en -team, visie op creatieve lijn, productie van de middelen 

en aansturing  en bijsturing van de campagne.  

Resultaat: meer bezoekers, meer bezoekers onder de 35, €250.000 meer 

recette-inkomsten dan 2018. 

mei 2018 - sept 2018 : Campagneleider Traineeship; Gemeente 

Amsterdam 

Het bedenken, opzetten en uitvoeren van de campagne ter werving van 

nieuwe trainees. En het aansturen van het creatieve team. 
Resultaat: meer sollicitanten, betere kwaliteit sollicitanten, betere 

bekendheid traineeship gemeente Amsterdam.  

mei 2018 - okt 2018: Campagne-adviseur; Recreatie NoordHolland 

Diverse activiteiten en campagnes ter vermeerdering van bezoek en 

evenementen van twee recreatiegebieden in Noord-Holland. 

Resultaat: 4 kansrijke partijen voor het evenemententerrein. 

jun 2018: Locatiemanager Horeca Westerkeijn; Terschellings Oerol 
Dagelijkse leiding over de 10 barren, barhoofden, vrijwilligers, voorraad en 

bestellingen van het festivalterrein (maar dit is jullie vast bekend). 

jan 2018 - eind mrt 2018: Projectleider campagne; Bits of Freedom 
De leiding van het ontwikkelen, produceren en winnen van de (multi-media) 

campagne tegen de ‘sleepwet’ bij het landelijke referendum.  

Resultaat: gewonnen referendum. 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SELECTIE PROJECTEN VANDEJONG 

Unseen: https://

unseenamsterdam.com  

Photo Fair with a Festival Flair 

Let it Grow: 

https://letitgrow.org 

incl Let it Grow festival 

The Art of Impact: http://

theartofimpact.nl 

PERSOONSKENMERKEN 

Oplossingsgericht, positief en 

constructief.  

Sociaal, enthousiasmerend en 

activerend. 

Analytisch en oog voor resultaat en 
efficiëntie. 

Ook: 
- Zakelijke leiding Wad&Design 
Festival 

- Naai-juf 

- Moderator 

- Lezingen sterrenkunde 

- Barhoofd/medewerker op: 

ITGWO, Over het IJ, Soccerrocker, 
Oerol, Duizel in ’t Park ed.  

Referenties op aanvraag

CERTIFICATEN & INFO 

Goede beheersing van Nederlands en 

Engels; beginnend in gebarentaal 

Certificaat Didactiek voor creatieve 

professionals 

Certificaat Sociale Hygiëne 

Heftruckcertificaat 

Rijbewijs & auto 

Resultaat: gewonnen referendum. 
    

jul 2017 - dec 2017: Lead Communications & Campaigns; sQuare  

aug 2017: Senior projectleider; Taalmuseum Leiden  

jun - jul 2017: Programma-adviseur; Fashion for Good 

WERKERVARING DIENSTVERBAND 

mei 2016 - mei 2017: Projectmanager; Vandejong Creative Agency 

Projectleiding van diverse projecten in het maatschappelijke en culturele 

veld. Aansturen van het team met ontwerpers, schrijvers, producers, 

fotografen en stagiairs. Video- producties, redactie, fotoshoots, 

budgetbewaking en evaluaties.  
 
mrt 2013 - mei 2016: Campagneleider Leden & Donateurs; VPRO 

Aansturing van het team binnen de VPRO en de bijkomende externe 

partijen voor de uitvoering (en analyse) van de multi-mediacampagnes 

voor alle leden- en donateurs campagnes. 

jun 2012 - mrt 2013: Beleidsmedewerker Relatiebeheer; AMC. 

Eerlijk gezegd; hier was ik niet op mn plek.  

sep 2001 - jun 2012; Natura Artis Magistra; Artis Zoo Amsterdam 

- Projectleider particuliere fondsenwerving (2008-2012) 
Ontwikkelen en produceren van nieuwe fondsenwerfmaterialen en -

producten. Samen met de bijbehorende campagnematerialen. 

- Projectcoördinator Evenementen (2005-2008) 
Produceren van uiteenlopende evenementen, zoals de zoomeravonden 

en museumnacht 

- Dagmanager Publieksservice & Sales (2003-2008) 

Leidinggevende in het weekend en vakanties voor de afdelingen van 

receptie, administratie/back-office, ticketing, planetarium en winkel.  

- Medewerker Publieksservice & Sales (2001-2003) 

Ticketing, lezingen in Planetarium, administratie en backoffice.  
 
jul 2010 – jun 2012: Projectcoördinator Fondsenwerving; Kentalis, 

Amsterdam & Bouwend Nederland, Alkmaar      

sep 2007 – feb 2008: Projectmedewerker Brede Talentontwikkeling; 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam  
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