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Dongen

CV

Over mij Opleidingen & cursussen

Een creatieve optimist, zo word ik vaak omschreven. 
Ik denk in mogelijkheden en oplossingen. 
Organiseren en creëren binnen de maatschappelijke 
en culture tak ismijn grote passie. 

Het is mijn kracht om ideeën om te zetten in een 

mooi doel met een realistisch resultaat. 

- Adobe Creative - 2021
DMW Trainingen 

- Organiseren van evenementen in tijden 
van Corona - 2021
Incompany

- Adobe Indesign - 2020
DMW Trainingen 

- Sales en E-mail training - 2019
Incompany

- Spaans B1 - 2014
Colourfol Ecuador

- Leisure & Hospitality Executive - 2010 | 
2014
MBO de Rooi Pannen | Tilburg

- MAVO
Cambreur College | Dongen

Expertise

- Samenwerken
- Organiseren 
- Visueel creëren
- Copywriter
- Netwerken
- Empatisch vermogen
- Creatief
- Optmist 

Skils



Eigenaar - KARLIJN. 
2020 - heden

Bekijk mijn projecten via 
www.karlijnagterberg.nl.

Studentencommunicatie en PR 
Koning Willem I College 
 2020 - heden (tijdelijke vervanging) 

• Verantwoordelijk voor de organisatie van informatiemomenten 
en de open dag 
• Organiseren van student gerelateerde evenementen
- Communicatie richting (oud)-studenten 
- Ontwikkelen nieuwe social media strategie 
(Tiktok, Snapchat, Instagram) 
• Aansturing en ondersteuning studentenbalie

Sales en productspecialist / marketing 
Matoke Tours
 2017 - 2020

• Productspecialist voor de bestemmingen Oeganda, Rwanda, 
Tanzania en Kenia
• Volledige verkoopproces van een maatwerk reizen naar Afrika
• Ontwikkelen van nieuwe producten en bestemmingen
• Behalen van sales target van 1.4 miljoen per jaar
• Contact met agenten ter plaatsen, behouden van relaties
• Het schrijven van content voor brochures, website en social media
• Het ontwikkelen van de maandelijkse nieuwsbrief
• Verantwoordelijk voor het organiseren van beurzen en 
informatiedagen
• Het beheer van het social media plan en het bijhouden van alle accounts
• Updaten en vullen van website
• Assisteren bij het implementeren van het nieuwe sales en 
reserveringssysteem
• Begeleiden en inwerken van nieuwe collega’s en stagiaires

• Reizen begeleiden en trainen van gidsen ter plaatsen

Reisspecialist Noord en Zuid-Amerika 
ITG Companies 
2016 - 2017

- Reisspecialist voor Afrika en Noord en Zuid-Amerika.
- Volledige verkoopproces van maatwerkreizen
• Organiseren van informatiedagen
• Productontwikkeling
• Contact onderhouden met agenten ter plaatsen

Event Manager
Experience Island 
 2013 - 2017

• Event Manager voor bedrijfsfeesten, product presentaties en bruiloften
• Sales
• Samenstellen van het event i.s.m. de klant
• Operationele planning van de events
• Administratie en facturatie
• Content schrijven voor social media
• Inkoop van horeca en producten
• Personeelsplanning
• Party manager tijdens evenementen

Werkervaring Vrijwilligerswerk

Stichting Dongense Jeugdraad
www.dongensejeugdraad.nl

Bestuurslid (secretaris) sinds 2014 en vrijwilliger sinds 
2009.

Stichting Dongense Jeugdraad organiseert jaarlijks
evenementen voor kinderen van de basisschool en
brugklas. Het grootste evenement telt zo een 1500 
kinderen en 300 vrijwilligers.

Verantwoordelijkheden:
- Bestuurslid 
- Secretaris
- Subsidie & gemeentezaken 
- Communicatie & PR
- Contact en behoud van vrijwilligers
- Organisatie Zomerspelen en Winterspelen
- Algemene commissies en taken

Tijdsbesteding: ± 3 uur per week

Oranje Park Festival
www.oranjeparkfestival.nl

Vanaf augustus 2020 onderdeel van 
programmeringscommissie & productie.  
 
 
Zwemvereniging de Vennen
www.zvdevennen.nl

Het geven van zwemles aan kinderen tussen de 4 en 
10 jaar oud. Organisatie activiteiten

Open Door
www.opendoor.nl

Ondersteuning dagbesteding.


