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Curriculum Vitae

Esther Snijders MBA

BESCHIKBAAR PER 1 SEPT: ervaren
interim Marketing &Communicatie
Professional

Personal details

Full name: Esther Snijders MBA
Date of birth: 1974 - *-remove-* - *-remove-*
Email: esther@eszenz.nl
Telephone
number:

0641298365

Location: Utrecht Area, Netherlands
Industry: Marketing and Advertising
LinkedIn
Profile:

http://www.linkedin.com/in/est
hersnijders

Number of
LinkedIn
connections:

500

Summary



* Pitch: Ik kan u helpen met uw marketingvraagstukken met als
doel om op pragmatische wijze de bestaande
marketingvraagtekens binnen uw organisatie uit te wissen. De
essentie is om u als ondernemer meer uit uw marketing in het
algemeen en de klantbeleving in het bijzonder te laten halen.
Dit kan op project, advies &interim basis en mijn diensten
richten zich zowel op het denken (strategisch en tactisch) als
het doen (operationeel). Ik ga voor u aan de slag zonder
wollige rapporten en kostbare creatieve processen, maar met
praktisch advies dat werkt en dat direct uitvoerbaar is door uw
eigen mensen.

* Kernwoorden: pragmatisch, nieuwsgierig, resultaat gedreven,
teamspeler, flexibel, nauwkeurig, out-of-the box, professional,
betrouwbaar.

* Ik kan u helpen met:
- opzetten nieuwe marketingafdeling;
- introduceren nieuwe producten;
- acquisitiemarketing;
- verbeteren van klant- &marketing processen;
- geven van trainingen &workshops;
- campagne management;
- marketing project management,
- overnemen marketing werkzaamheden / team bij sabbatical,
ziekte, verlof van uw vaste krachten of als u tijdelijk extra
marketing kennis en kunde nodig heeft;
- etc.

* Wat ik als interimmer / freelancer voor u meeneem naast mijn
opleiding en ervaring is:
- een flinke dosis energie;
- creatieve kijk op zaken;
- gedoseerde hoeveelheid eigengereidheid;
- analytische geest;
- teamspirit;
- en gezonde dosis communicatiekracht.

* Ervaring:
- IBM Nederland en IBM Benelux
- Telfort
- American Express
- Nyenrode Business Universiteit
- IG&HConsulting &Interim
- Cognizant Technology Solutions
- UPC Business &UPC Nederland
- KPN Glasvezel
- Vereniging Eigen Huis

Specialties



Customer Experience Management, operationele en
strategische marketing, proces verbetering, organiseren
evenementen, direct marketing campagnes, presenteren,
docent, B2B marketing, marketing services, zakelijke
dienstverlening, bruggenbouwen, interim management, project
management

Interests

studeren, reizen met rugzak, stedentrips, skieen &duiken,
lezen, schrijven, zingen, wining &dining met vrienden

Positions

Eigenaar &Zelfstandig Marketing &Communicatie
Professional

From: 2006 - *-remove-* - *-remove-* , until now - CURRENT
POSITION
esZenz Marketing Services - Marketing and Advertising



Als zelfstandig Marketing &Communicatie professional kunt u
mij inhuren ter aanvulling van uw team of als vervanging van
een manager / medewerker (sabbatical, zwangerschapsverlof,
etc). Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van taken
waarvoor u mij kunt inhuren.

Strategie:
- het schrijven /ontwikkelen van strategische marketing
&communicatie plannen;
- het opzetten van nieuwe marketing afdelingen;
- invoeren online strategie binnen huidige plannen;
- analyseren huidige marketing- communicatiebeleid en advies
ter verbetering;
- het verbeteren &vernieuwen van marketing- (lees klant-)
processen;
- etc.

Tactisch / Operationeel:
- uitvoeren van marketing (en communicatie) plannen, als ook
account/acquisitieplannen en marktbewerkingsplannen;
- managen van marketing / communicatie projecten;
bijvoorbeeld introductie nieuwe dienst/product;
- leiding geven tijdens afwezigheid van de eigen marketing
manager of medewerker;
- etc.

Ik werk zowel op advies als op interim/projectbasis.

Mijn – vooral pragmatische - aanpak is gericht op
professionaliteit, originaliteit, creativiteit maar wel met een
sluitend budget. Als manager ben ik een motivator &stimulator
en vertrouw op de kracht van het team, echter ik zal bijsturen
waar nodig. Als collega ben ik nieuwsgierig, leergierig,
eigenwijs, met oog voor zowel de medemens als de resultaten.
Ik voel me snel thuis in verschillende organisaties.
Interim Marketing Manager Collectieve Inkoop
Zonnepanelen

From: 2012 - 10 , until 2013 - 6
Vereniging Eigen Huis - Consumer Services



Marketing Project Manager 123zonne-energie; end-to-end
verantwoordelijk voor de marketing uitrol van het project
‘collectieve inkoop zonne-energie’ van Vereniging Eigen Huis.
Concreet hield dit project in: het werven van 10.000
inschrijvers en het omzetten van de inschrijvers naar kopers
van zonne-energiesystemen.

Werkzaamheden:
• Strategie: schrijven van het plan hoe inschrijvers binnen te
halen en te converteren naar kopers van zonne-energie en
geven van advies ter bijsturen van de verschillende collectieve
inkoop rondes;
• Processen; i.s.m. de veilingpartner het continu verbeteren
van het klachtenproces en het proces van aanvragen zonne-
energiesystemen door klant;
• Marcom: opzet en inplannen van de marcom activiteiten en
de uitrol ervan. Denk daarbij aan het verzorgen van
nieuwsbrieven, e-mailings, informatie bijeenkomsten en
trainingssessies;
• Online: verzorgen van de online aanbiedingspagina’s als ook
de reguliere website van 123zonne-energie, SEA campagne,
bijhouden energie community en Twitter.
Interim Alliantie Manager Nuon &FBTO

From: 2012 - 7 , until 2012 - 9
Vereniging Eigen Huis - Consumer Services
Zelfde werkzaamheden als vorige positie, maar dan gericht op
alle activiteiten rondom partnership met Nuon en FBTO.
Interim Marketing Manager Allianties

From: 2012 - 1 , until 2012 - 6
Vereniging Eigen Huis - Consumer Services
Alliantie marketeer; de afdeling Allianties is verantwoordelijk
voor de strategische samenwerking met organisaties als
energie- en verzekeringsmaatschappijen. De allianties bieden
bestaande en toekomstige klanten de mogelijkheid voordelig
diensten en producten in te kopen. In deze rol ben ik
verantwoordelijk voor het monitoren, verbeteren en
ontwikkelen van deze samenwerkingen.

Werkzaamheden:
• Strategie: schrijven van de marketing jaarplannen voor
allianties, productontwikkeling en introductie;
• Processen: initiëren en managen van verbeteringsprojecten;
waaronder content en structuur van de webwinkel,
marketingplanning, etc;
• Online: inzetten van online middelen als SEA en SEO in het
algemeen en Google Analytics rapportages en webwinkel in
het bijzonder;
• Marcom: campagne management; (e)DM, bannering,
nieuwsbrieven, etc.



Interim Acquisitiemarketeer voor KPN Glasvezel

From: 2011 - 7 , until 2011 - 11
KPN - Telecommunications
Dat betekent voor de regio Noordoost zoveel mogelijk locale
acquisitiecampagnes ontwikkelen van Direct (e)Marketing tot
advertenties in HaH bladen en van locale events tot
sponsoring. Inzet van eigen en externe retail speelt daarbij een
grote rol. Er wordt gewerkt met vaste marketing formules en
concepten. Tevens een nieuwe aanpak/formule voor speciale
glasvezelgebieden ontwikkelt en ingezet.
*-remove-*

From: 2011 - 1 , until 2011 - 7
*-remove-* - Marketing and Advertising
Interim Market Manager Premiums

From: 2010 - 12 , until 2011 - 6
UPC Nederland - Telecommunications
Market Manager Premiums; verantwoordelijk voor het uitrollen
van marketing &communicatie campagnes (ATL en BTL)
rondom de zogenaamde premium zenders van UPC (Sport1 /
Film1 / Eredivisie Live, etc). Omdat er geen vast proces is voor
het inregelen van dergelijke campagnes met de eigenaars van
deze zenders, zal ik daarnaast een vast proces beschrijven en
vastleggen inclusief maken van templates aan
briefingsdocumenten en business cases.
Interim Marketing Manager Small &Home Office

From: 2010 - 7 , until 2010 - 11
UPC Business - Telecommunications
Market Manager SOHO; verantwoordelijk voor de
marktintroductie van een nieuwe triple play dienst gericht op de
small &home office (eenpoters, zelfstandigen en bedrijven tot 5
medewerkers). Grote campagne uitgerold met radio &print
campagne, online bannering en outbound acties. Roadmap
uitgezet voor nieuwe portfolio diensten voor 2011 en start
gemaakt met in kaart brengen van operationele processen,
schrijven van nieuwe algemene voorwaarden, SLA’s, etc.
Daarbij de website uit &omgebouwd.
Interim Field Marketing Manager

From: 2009 - 7 , until 2010 - 6
Cognizant Technology Solutions - Information Technology
and Services



Bij Cognizant - global player op het gebied van IT-Outsourcing
- was ik verantwoordelijk voor de strategische en operationele
marketing taken gericht op de Benelux. Dit betrof het schrijven
van de marketingplannen voor 2010 en het uitvoeren ervan:
marktanalyse, relatiemanagement (met oa analisten en media
partners), organiseren nationale en internationale congressen,
invullen dialoog marketing, PR-beleid, opzetten en uitvoeren
below the line marketing campagnes, aangaan
sponsorschappen, ondersteunen sales bij schrijven
accountmanagement plannen en het commerciële beleid, etc.
Marketing Manager

From: 2008 - 9 , until 2009 - 4
IG&HConsulting &Interim - Management Consulting
Marketing &communicatie manager en leidinggevende van een
team van 3 medewerkers. Werkzaamheden:
• Managen en uitrollen van het beleid rondom het verbeteren
van de bedrijfspositie en de naamsbekendheid;
• Verbeteren van de klantgerichtheid, oa door het uitrollen van
een CRM-systeem met bijbehorende processen en
procedures;
• Professionaliseren van de marketing processen met een
focus op front- en back office activiteiten;
• Budget verantwoordelijke en manager van 1 marketing
&communicatie- en 2 media &DTP medewerkers.
• Schrijven van strategisch marketing plan en hetuitrollen
ervan.
Marketing Manager MSc Programs

From: 2006 - 12 , until 2008 - 8
Nyenrode Business Universiteit - Higher Education



Marketing &Communicatie manager van de vol- en deeltijd
bedrijfskunde opleidingen en leidinggevende van 2 marketing
project managers, 1 front- en 1 back office medewerker en een
wisselend aantal stagiaires.Werkzaamheden:
• De verbindende schakel voor de opleidingen die leiden tot
een titel, zogenaamde ‘Degree Programs’ met als doel het
verbinden en laten samenwerken van deze verschillende
opleidingen op zowel strategisch als operationeel niveau;
• Schrijven en bewaken van het beleidsplan voor het vol- en
deeltijd programma bedrijfskunde;
• Aangaan van samenwerkingsverbanden en onderhouden van
contacten met externe partijen waaronder branche
organisaties, scholen en universiteiten en adviesbureaus;
• Het managen en verbeteren van back- and front office
processen (administratie en rapportage van nieuwe
aanmeldingen, registreren en rapporteren van marketing
projecten, de afhandeling van studie aanvragen, etc.);
• Opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten die Nyenrode
dichter bij de klant (student) brengt, zoals het invoeren van een
nieuw programma waarbij studenten zich online voor een
studie kunnen inschrijven, het moderniseren van het
budgetteringsproces en het bouwen van een nieuwe service
portal op het internet:
• Voeren van toelatingsgesprekken met studenten en ouders,
vertegenwoordigen van Nyenrode op congressen, seminars en
beurzen, organiseren van open dagen voor studenten en het
houden van selectie interviews.
Marketing Communicatie Manager

From: 2006 - 5 , until 2006 - 11
American Express Services Europe Ltd - Financial Services
Marketing &Communicatie Manager – werkzaamheden:
• Beleid &Strategie: het ontwikkelen en introduceren van
nieuwe financiële management diensten voor zakelijke klanten,
zowel online als via traditionele partners.
• Projecten: het begeleiden en organiseren van sponsor
projecten zoals de KLM Golf Open 2006 en de Rolling Stones
concerten, ontwikkelen van nieuwe afdelingswebsite en het
uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
• Communicatie algemeen: het aanhalen van de marketing
relaties (branche organisaties, reisbureaus, etc), het
professionaliseren van de gezamenlijke marketing met externe
partners en het vereenvoudigen / verbeteren van
verkoopmateriaal.
Marketing Manager

From: 2001 - *-remove-* , until 2006 - *-remove-*
IBM Netherlands N.V. - Information Technology and Services



- vervolg -

0-05-2001 t/m 01-04-2002 Product Manager
De werkzaamheden varieerden van front office activiteiten (het
verzorgen van product annonceringen, het uitvoering van
locale direct marketing acties, assisteren op evenementen,
seminars en partner bijeenkomsten, trainen van sales en
business partners van IBM) tot back office activiteiten (het
ondersteunen van de accountmanagers bij schrijven van
verkoopplannen, verlenen van ondersteuning bij het schrijven
van offertes en het opzetten van loyaliteitsprogramma voor
partners van IBM). Relatiemanagement speelt hier grote rol;
verzorgen van educatie en informatie sessies bij partners van
IBM, het assisteren bij grote offerte trajecten en het
gezamenlijk met partners uitvoeren van marketing projecten.
Marketing Manager

From: 2001 - *-remove-* , until 2006 - *-remove-*
IBM Netherlands N.V. - Marketing and Advertising



02-05-2005 t/m 01-04-2006 Marketing &Communicatie
Manager Benelux voor MKB
Verantwoordelijk voor het uitbreiden van het MKB services
marktaandeel voor de Integrated Technology Services (ITS)
divisie van IBM met ± 600 medewerkers. Werkzaamheden:
• Strategie &Beleid: opstellen en uitvoeren van de marketing-
&communicatie plannen, marktanalyse &onderzoek;
• Front &BackOffice activiteiten: projecten op het gebied van
contractvereenvoudiging, web-enablement van contracten,
ontwikkelen van offerte tools, bid begeleiding, etc.
• Relatiemanagement: werven van nieuwe business partners
(retail), het schrijven en gezamenlijk uitvoeren van marketing
plannen, verantwoordelijk voor loyaliteitsprogramma´s en
promotionele acties;
• Marketing &communicatie projecten: verzorgen van Direct
Marketing projecten, e-Marketing acties, het opzetten van
evenementen e.d. en het organiseren van klanten- en
partnerbijeenkomsten, het maken van nieuwsbrieven, het
inzetten van inter- en intranet als communicatiemiddel en het
creëren van nieuwe brochurelijn;

01-04-2002 t/m 02-05-2005 Team Manager IBM ITS
Leidinggevende aan team van 3 medewerkers en
verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe marketing-
en communicatie afdeling binnen de divisie IT-dienstverlening
van IBM met ± 600 medewerkers.
• Managen van 2 communicatiemedewerkers, 1 adviseur en
het projectmatig aansturen van 6 productmanagers;
• Opstellen, uitvoeren &bewaken van het marketing- en
communicatie beleid inclusief budgetverantwoordelijkheid;
• Reorganiseren van het services portfolio en de marketing
gerelateerde front- en back office activiteiten;
• Uitvoeren van marktonderzoek en adviseren van
management over de te volgen strategie;
• Opzetten en inrichten van Internet, inclusief nieuwe
brochurelijn en interne- en externe (elektronische)
nieuwsbrieven, etc.
Marketing Manager Mobile Hardware

From: 2000 - *-remove-* , until 2001 - *-remove-*
Telfort - Telecommunications
De focus lag bij deze functie op de zakelijke beleidsvorming,
het analyseren van processen rondom voorraadbeheer en
prijszetting, opzetten van offerte procedures, de
herstructurering van het portfolio, de algehele marketing en
communicatie evenals het analyseren van de mogelijkheid tot
het uitbesteden van bepaalde processen.
Diverse functies

From: 1996 - 9 , until 2000 - 5
IBM Netherlands N.V. - Marketing and Advertising



• 01-06-1998 t/m 01-04-2000: Marketing medewerker voor de
uitvoering van direct marketing activiteiten.
• 01-12-1996 t/m 01-06-1998: Binnendienst teamleider van 3
binnendienst medewerkers.
• 01-09-1996 t/m 01-12-1996: Binnendienst medewerker, het
telefonisch verkopen van IBM producten.

Educations

Social Media

Social Media 2012 - 2012

Notes:
5-day intensive Social Media Training organized by
Lectric.

Nyenrode Business Universiteit

2008 - 2009
Chartered Institute of Marketing

1999 - 1999
Saxion Hogescholen

1992 - 1996
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