Resultaatgerichte en vindingrijke regelaar die optimaal functioneert in een
omgeving waar de werkdruk hoog is maar waar toch de ruimte wordt geboden tot het ontwikkelen van alternatieven. Sterk en daadkrachtig in één op
één situaties waarbij ideeën met verve naar de klant worden overgebracht.
Planmatig en strategisch en in de uitvoering accuraat en nauwkeurig. Ambitieus en analytisch. Naar de collega’s toe een goed teamlid en vraagbaak.

Ervaringen
november 2015 - heden | Projectmanager en account director
TTF Marketing & Communicatie in Amersfoort
Projectmanager, communicatiemedewerker, relatiebeheerder, dtp’er en webdeveloper
voor online en offline campagnes met inzet van bijvoorbeeld social media, e-mail marketing en websites. Ervaring opgedaan met Copernica en Oracle Eloqua.

Curriculum Vitae
Paul Kemps

juli 2015 - september 2015 | Projectmanager
De ReclameHelden in Montfoort
Organisatie in een start-upfase. Taken: participatie in organisatiestrategie en inrichten
van een operationele backoffice. Managen van offertes, orders en inkoop, DTP en vormgeving, webdevelopment en beheer van de Social Media kanalen.
mei 2015 - juni 2015 | Stagiair marketingcommunicatie
Romijn Design in IJsselstein
»» Projectmanagement voor offertes en lopende opdrachten.
»» Schrijven van een marketingcommunicatieplan.
januari - april 2015 | Stagiair Marketing & Communicatie
Creative Solution Centre in Almere
»» Schrijven van een communicatieplan.
»» Compleet opzetten en inrichten van een website met klantenlogin, forum en agenda.
»» Beheer van diverse websites (Wordpress) en social media.
2010 - juni 2014 | Senior projectmanager
Klomp Reproka / Klomp Bizzprint (vh Klomp Grafische Communicatie) in Amersfoort
»» Verantwoordelijk voor de advisering aan relaties en begeleiding van druk- en printopdrachten.

Klaarwaterweg 38
3762 XW Soest

035 - 60 90 302
06 - 146 45 176

paul.kemps@kempsjoosten.nl
nl.linkedin.com/in/pkemps
@pkemps
www.kempsjoosten.nl

23

23 april 1968

januari 2005 – 2010 | Teamleider / Projectmanager
Klomp Grafische Communicatie in Amersfoort
»» Teamleider over één van de twee klantenteams. De vierkoppige teams bestaan uit een
teamleider/accountmanager, twee projectmanagers en een calculator.
»» Voor de taken van projectmanager, zie hierboven.
oktober 2003 – december 2004 | Hoofd Projectmanagement
Klomp Grafische Bedrijven in Soest
»» Verantwoordelijk voor 8 projectmanagers
»» Relatiebeheerder/projectmanager voor prospects, nieuwe klanten en het uitbouwen
van die relaties.
januari 2003 – juni 2003 | Verkoop
Snep Professional Printing in Gorinchem
»» Hoofdtaak telefonisch verkoop.
»» Flexibel inzetbaar bij calculatie en ordermanagement.
april 2001 – december 2002 | Hoofd verkoop binnendienst
Drukkerij Louis Vermijs in Breda
(was zuster onderneming van Kon. Drij. Broese & Peereboom)
»» Leiding over calculatoren, orderbegeleiders en receptie. MT-lid.
»» Uitgaande orders en offertes, prijsafspraken papierinkoop, selectie leveranciers, klachtenafhandeling en ISO.
»» Speciale projecten: werkgroepen selectie MIS-systeem en invoering Euro.

1995 – april 2001 | Van ordervoorbereider tot
calculator/verkoop binnendienst
Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom in Breda
»» Gespecialiseerd in grote complexe calculatieprojecten waar
structuur aangebracht moest worden.
»» Relatiebeheer; relaties adviseren en begeleiden, de offertes
calculeren en zelfstandig uitbrengen.
»» Contactpersoon bij vragen van en naar de klant.
»» Speciale projecten: Werkgroep invoering NT-netwerk.

Online communicatie
Social media kanalen inrichten
Social media kanalen beheren
Webdevelopment Wordpress
Webdevelopment HTML/CSS/
Javascript/PHP
Google Adwords
Search Engine Optimalization
Google Analytics

1993 – 1995 | Deelfunctie montage en calculator
BKV drukkers in Helmond

Copernica emailmarketing
Oracle Eloqua (marketing automation).

1991 – 1993 | Medewerker montageafdeling
Drukkerij Schriks in Asten
1990 | Chauffeur YPR bij de pantserinfanterie
Ministerie van Defensie
1989 – 1989 | Medewerker montageafdeling
Drukkerij Schriks in Asten
Micromontage, macromontage, dokawerkzaamheden en lithografie

Voorbeelden webdevelopment projecten:
»» www.ttfmc.nl
»» www.dumebo-dws.nl
»» www.heuvelrugloop.nl

Offline communicatie
Jarenlange ervaring met het calculeren en

Opleidingen en cursussen

begeleiden van huisstijlen, promotionele
drukwerk, boeken, periodieken,
mailingen, verpakkingen en printwerk.

2018 – 2018 | Digital Marketing
College of MultiMedia, Amsterdam
2016 – 2016 | Fundamental en Advanced User email marketing software
Copernica Marketing Software, Amsterdam

Pakketkennis
Adobe Indesign

2012 – 2017 | HBO Bachelor Communicatie, specialisatie marketingcommunicatie
Afstudeeronderwerp: behoefte en inzet marketing automation
NCOI, Utrecht

Adobe Photoshop

2012 – 2012 | PHP/MySQL
College of MultiMedia, Amsterdam

Adobe Premiere

2011 – 2012 | Interactive Media
College of MultiMedia, Amsterdam

Microsoft Excel

2011 – 2011 | Webdevelopment Advanced
College of MultiMedia, Amsterdam

Microsoft Windows

Adobe Illustrator
Adobe Dreamweaver
Microsoft Word
Microsoft Projects
Apple MacOS

2010 – 2011 | Webdevelopment
College of MultiMedia, Amsterdam
1993 – 1994 | afstudeerrichting management
Stivako grafische Management & Marketing, Utrecht
1991 – 1992 | afstudeerrichting marketing
Stivako grafische Management & Marketing, Utrecht

Hobby’s:
Computers, motorrijden, landschap- en
natuurfotografie en verre reizen.

1988 – 1989 | afstudeerrichting Esthetisch/Technisch
Grafische M.T.O., Eindhoven
1987 – 1988 | afstudeerrichting Administratief/Economisch
Grafische M.T.O., Eindhoven
1983 – 1984 | Grafische L.T.O., Eindhoven
Rijbewijzen: A, B en E
Certificaten Word en Excel
Downloads (Klik hier of scan QR-code):
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