
 

Vaardigheden 

Opleidingen & Ontwikkelingen 

 

Talen 

Contact: 

Lotte@wanderlotje.com 

 

Eigenschappen: 
Enthousiast - creatief – energiek 
– Doorzetter – accuraat - 
Motiverend – zie uitdagingen 
i.p.v. problemen   - groot 
aanpassingsvermogen– 
initiatiefrijk- eerlijk en proactief 
persoon 

Interesses: 

Lotte van Trigt 

curriculum vitae 

Werkervaring: 
       Februari 2018-Heden Regiomarketeer bij EBS publictransportation BV. Verantwoordelijk voor alle 

communicatie, marketing, verkoop en sales binnen de concessies: Waterland en VPR 
 
      2019 Gedurende het jaar 2019 verschillende ZZP opdrachten, waaronder alle social media 

beheer voor een sportvoedingsmerk. 
 
Januari 2018 Op ZZP basis aan de slag voor Xrace Nederland. Op gebied van marketing en 
 evenement ondersteuning, voornamelijk op de evenementdagen zelf.  
 

Juli – Aug 2017 Coördinator Logistiek en Assistant venue manager EK vrouwenvoetbal in Sparta  

 stadion Rotterdam. In samenwerking met de KNVB en UEFA 
 

2013 – Mei 2017 Sportcity Haarlem: Sales executive en Retentie specialist.  
 Sales executive: Medeverantwoordelijk voor het verkrijgen van leads, het behalen van  
 het sales target en het aangaan van partnerships met bedrijven in de omgeving. Het  
 up to date houden en het vergroten van de interactie van de social media (Facebook  

 en Instagram) en het bedenken en uitvoeren van marketingacties. Tot op heden elke  
 maand mijn sales target behaald. 
 Retentie specialist: het motiveren, bedienen en helpen van klanten van Sportcity om  
 hun sportieve doelstellingen te behalen.  
 

Feb 2017 – Dec 2017 Guestblogger en conversation manager voor de website Reismomentjes.com  

Apr 2016 – Apr 2017 Guestblogger voor de community pagina Fitgirls.nl  
2009 – 2013 Medical Steward bij Amsterdam ArenA: Voetbal en andere (sport)evenementen.  
2011 – 2012 Leidinggevende inpakafdeling en logistiek coördinator bij s-Cool-pictures te Haarlem:  
 Verantwoordelijk voor het inpakken, verwerken en opsturen van meer dan 10.000  
 schoolfoto’s.  
 

Vrijwilligerswerk: 
Juli - Aug 2017 Assistent venue manager tijdens het EK vrouwenvoetbal in Rotterdam, Sparta Stadion  
Nov 2016 Contentspecialist tijdens de loting voor het EK Vrouwenvoetbal, WEURO17 in 
 Rotterdam.  
Febr 2016- Okt 2017 Lid van het FNO jongerenpanel: Zorg en Perspectief 

Juli 2016 – heden Vrijwilliger bij de Johan Cruyff foundation, o.a. als vrijwilliger tijdens het EK atletiek 
2015 Vrijwilliger bij Stichting Spieren voor Spieren o.a. tijdens evenementen.  
Mei 2014 - Juli 2015 Conversation manager voor de goede doelen stichting Mission Summit  
Maart 2014 Begeleiden van training Ajax 1, in Amsterdam ArenA tijdens het Ajax fanweekend.  
Maart 2014 Algemeen medewerker tijdens de Mudmasters Obstacle run in Haarlemmermeer. 
April 2013 Spelbegeleider bij de opening Nationale Sportweek NOC*NSF in Tilburg.  

Mei 2013 Floormanager tijdens Europa league finale in de Amsterdam ArenA (aansturen en 
 begeleiden van één etage in het hoofdgebouw van de Amsterdam ArenA).  
2004 – 2012 Voorzitter feestcommissie, Algemeen medewerkster en EHBO’er  tijdens wedstrijden, 
 toernooien en overige evenementen (borrels/huldigingen etc.) voor sportschool  
 Kenamju in Haarlem. 

2009 – 2011 In het bestuur van de vriendenclub van Kenamju ‘de sterke band’  en de stichting van  
 Kenamju.  
 
 
 

 
 
  

Nederlands: Vloeiend 
Engels:  Vloeiend 
Spaans:   Basis  

 MS-Office, Adobe 
Photoshop 

 BHV, EHBO, AED-cursus 
 Rijbewijs B 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019   Cursus Social media en Advertising via Facebook en instagram, succesvol afgerond. 
 
2017  Eigen blog en website gebouwd / opgezet www.wanderlotje.com . Verdere bijscholing op  
  het gebied van Google Adverds, SEO en SEA. In augustus Alpiene cursus C1 behaald in  
  Oostenrijk. Twee Maanden zelfstandig door Zuid- Amerika gereisd.  
 

2016 – Heden Bikkel bij de Bart de Graaff foundation 
 

2011-2016 HBO-Bachelor sportmarketing / Commerciële economie, HES-Hogeschool van Amsterdam 
Inhoud opleiding: Projecten op basis van de praktijk o.a. Eventplan, sportsponsoring, 
citymarketing, marktonderzoek, strategisch en operationeel marketingplan. SPSS, 
statistiek, salesmanagement met SEO en SEA, Spaans, Engels. Propedeuse in 2013 

behaald (einde jaar 1). 3de jaars stage bij Stichting Spieren voor Spieren, evenementen en 
communicatie. 4de jaars stage bij SCIANDRI Sportmanagement bureau en evenementen, 
onderzoek en adviesrapportage geschreven over fondsenwervende sportevenementen.  

 

Gewonnen prijzen tijdens opleiding sportmarketing / Commerciële economie: 
- Winnaar of the Best of sportmarketing 2014: Prijs voor beste Sportmarketeer van alle drie de 
scholen die de opleiding sportmarketing aanbieden (Tilburg, Arnhem en Amsterdam).  
- Tweede met het project citymarketing voor de Haarlemmermeer jaar 3  
- Beste paper voor het vak Sport & Media jaar 4 begin 2016.  

 

2008 – 2011 HBO verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam 
Inhoud opleiding: verpleegtechnische vaardigheden (prikken, infusen aanleggen, AED, 
BLS, etc) Projecten, psychologie, communicatie vaardigheden, medische basiskennis en 

de vereisde stages. 
 

2007 – 2008 Havo deel certificaat Economie 1,2 NOVA college te Haarlem (certificaat behaald). 
 

2001-2006 Havo (profiel natuur en gezondheid) Coornhert lyceum te Haarlem (diploma behaald) 

 

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=nl_NL&trk=prof-0-sb-preview-primary-button
https://www.facebook.com/lotte.trigt
https://www.instagram.com/lottevantrigt/
http://www.wanderlotje.com/

