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Persoonlijke gegevens_______________________________________________ 
Naam   Willeke Assink - van Lente   
Woonplaats   Hengelo (Ov)   
Mobielnummer 06 - 80059855   
Email adres   willekeassink@gmail.com   
Linkedin linkedin.com/in/willekeassink 
 
een flexibele, representatieve dame met ruime ervaring op zowel commercieel vlak 
als op organisatorisch gebied. Werkwijze die zich kenmerkt door punctualiteit: alles 
wordt van A tot Z verzorgd.  
   

Werkervaring_____________________________________________________________________________  

04-2021 - 12-2021   Operationeel Manager Gastrobar bij Rozendaal   

▪ bewaking van de huisstijl, onderhouden van de website (SEO) 
▪ opzetten en uitvoeren marketingactiviteiten (samenstellen contentplanning & drukwerk) 
▪ telefoon aannemen, agenda beheer, keuken planning 
▪ commerciële activiteiten, offerte verwerkingen, aftersales 
▪ reserveringen verwerken en nieuwe events samenstellen 
▪ aanschaf, inrichten en uitrollen van CRM systeem 
▪ personele aangelegenheden 
▪ bezoeken netwerkbijeenkomsten  

 

3-2017 - 2-2022 Sales manager SOME Support  

 Bedrijven op projectmatig basis ondersteuning bieden op; 

▪ Sales; tijdelijke interne of externe ondersteuning   
▪  Organisation; jubilea of bedrijfsfeesten 
▪  Marketing; opvolging en uitzetten van nieuwe sales acties 

▪  Event & Exhibitions; organiseren en uitvoeren    

 

9-2020 - 3-2021 Managementassistente Siegers Duitsland  

▪ Contact persoon tussen de Duitse leverancier en de Nederlandse klanten 
▪ telefoon aannemen, agenda beheer, logistieke planning 
▪ commerciële activiteiten, offerte verwerkingen, aftersales 
▪ klantencontact en afstemming met toeleveranciers 
▪ bewaking van de huisstijl, onderhouden van de website (SEO) 
▪ opzetten en uitvoeren marketingactiviteiten (website vertalen en opzetten van socialmedia) 
▪ personele aangelegenheden 

 

5-2020 - 12-2020 Sales & Marketing Coördinator Bravo Beveiliging   

▪ bewaking van huisstijl, onderhouden van de website (SEO) 
▪ opzetten en uitvoeren marketingactiviteiten (samenstellen contentplanning) 
▪ initiëren van relatie activiteiten 
▪ opzetten van commerciële activiteiten; koude acquisitie & relatiebeheer 
▪ aanschaf, inrichten en uitrollen van CRM systeem 

 

5-2019 - 5-2020 Accountmanager FC Twente Meetings & Events  

▪ realiseren van omzet voor meeting & Events van de Grolsch Veste 
▪ verkoop en uitbouw van alle producten en diensten van FC Twente 
▪ signaleren en analyseren van marktontwikkelingen m.b.t de evenementen branche 
▪ op- en uitbouwen relatienetwerk 
▪ (mede) organiseren van zakelijke events Non matchday gerelateerd  
▪ bezoeken van zakelijke accounts; langdurige relatie op te bouwen, evaluatie dienstverlening    
▪ opzetten, meedenken en ontwikkelen marketingacties van de Grolsch Veste 
▪ rapporteert aan operationeel manager 

https://www.linkedin.com/in/willekeassink
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6-2016 - 11-2016 Commerciële marketingmedewerker Exxellence  

▪ Sales ondersteunende activiteiten binnendienst   
▪ Inkoop van sales gerelateerde artikelen bv. relatiegeschenken   
▪ Organiseren van events, congressen & beurzen   
▪ Bouwen, verbouwen en onderhouden van website (typo3)   
▪ Samenstellen, uitvoeren en verzorgen van nieuwsbrief en andere drukwerk   

 

6-2015 - 12-2015    Relatiebeheerder IJT Perspectief  

▪ Het optimaliseren van de samenwerking tussen het moederbedrijf IJsselTechnologie en IJT 
 Perspectief   
▪ Landelijk de 5 vestigingen bezoeken en begeleiden op het gebied van personele aangelegenheden   
▪ Coaching gesprekken en begeleiden   
▪ Kandidaten intake, voorstellen en begeleiden in de sollicitatieprocedure.    
▪ Kandidaten begeleiden en ondersteunen in carrièreontwikkelingen.   
▪ Adviseren en uitzetten van werving vraag crossmediaal.   
▪ Rapporteert aan Financieel directeur van IJssel Technologie.   

   

11-2005 - 6-2015 Senior accountmanager Wegener Dagbladen   

▪ realiseren van omzet voor segment de Ondernemer; b to b uitgave en arbeidsmarktcommunicatie   
▪ portfolioverkoop Twentsche Courant Tubantia.   
▪ signaleren en analyseren van marktontwikkelingen in relatie tot de B to B accounts.   
▪ Relatiebeheer van B to B accounts 
▪ op- en uitbouwen relatienetwerk binnen en buiten 
▪ organiseren van het zakelijke event Business Meeting Twente in Oost Nederland    
▪ opzetten, meedenken en ontwikkelen van de Ondernemer Sociëteit.     
▪ rapporteert aan Salesmanager Twentsche Courant Tubantia. 

 

Opleidingen_______________________________________________________________________________ 
MAVO te Enschede   
HAVO te Enschede   
MBO European Hostess te Hilversum   

NIMA A Sales   

 

Cursussen/vaardigheden____________________________________________________________________   

Wordpress/ Mailchamp /Typo3   

PBNA VCA VIL VCU   

Verschillende commerciële trainingen zowel bij interne & externe academies. 

   

Talen____________________________________________________________________________________   

 moedertaal   

 mondeling & schriftelijk goed   

 mondeling goed & schriftelijk goed 

   

Interesses   

Juli 2021 – heden Vrijwilliger Hart van Twente  

Januari 2015 – heden;  Business ambassador MoveYourMountain   
Verder lees ik graag boeken, houd ik van mountainbiken, skiën en reizen.   

   

Referenties   

Referenties zijn op verzoek verkrijgbaar.   

http://www.businessmeetstwente.nl/
http://www.deondernemer.nl/oost

