
 
 
Betreft: OPROEP voor hulp bij het vinden van een baan 
 
 
 
 
         Vaassen, oktober 2021 
 
 
Beste,          
 
Help jij mij aan een leuke nieuwe baan? 
Nu ik terug ben van een reis in Israël en het gewone leven probeer op te pakken, besef ik dat er echt 
iets moet gebeuren. Het kan zo niet langer. Ik maak voor mezelf een plan. Hoe ga ik het aanpakken?  
 
Waar wil ik werken?  
Eigenlijk kan ik niet kieskeurig zijn, toch heb ik voorkeuren. Ik zou het fijn vinden als ik als grafisch 
ontwerper met een team mee mag werken en denken aan projecten die actueel zijn in de 
samenleving. Ik heb de laatste jaren ook veel ervaring opgedaan met de conceptuele en technische 
kanten van internet en sociale media en ben handig met computers, foto en videocamera’s.  
 
Daarom zoek ik naar mensen, die me misschien advies kunnen geven en/of kunnen voorstellen in 
hun eigen netwerk. Bedrijven of organisaties die actief zijn bij actualiteiten in de samenleving, 
zouden goed passen bij de manier waarop ik in het leven sta. Dit is meer de richting die ik op wil, 
maar als er andere suggesties zijn, dan sta ik daarvoor open. 
 
Binnenkort doe ik mee aan een lokaal overleg, waar duurzaamheid, afvalverwerking, armoede 
bestrijding, participatie, wonen en zorg centraal staan. Onderwerpen die ik erg belangrijk vind, een 
mening over heb en waar ik mij op dit moment veel voor inzet door middel van onbetaald werk. 
 
Mijn CV 
Als je me CV wilt bekijken er staat een pdf in het bericht van BuurtMaken maar hij staat ook op 
LinkedIn. Neem het rustig door en laat me weten wat je ervan vindt. Ik heb in de afgelopen jaren 
veel ervaring opgedaan met onbetaald werk. Een betaalde baan vinden is NU mijn belangrijkste 
focus om al die andere dingen te kunnen blijven doen. Ik wil er vooral bij zeggen dat ik vrij ben om te 
gaan en staan waar ik wil. 
 
Soms is het best lastig de juiste manier te vinden naar mijn (ideale)baan. In een quote van de 
bibliotheek in Epe ‘werk zoeken doe je niet alleen’ kan ik me helemaal vinden. Daarom vraag ik jou 
(mijn online netwerk) dus om mij binnen jouw/uw netwerk voor te stellen of mij te wijzen op leuke 
vacatures. 
 
 
Werk zoeken lukt mij niet alleen, help jij mij op weg? 
 
Anneke Filmer 



Naam : Anneke Filmer
Post adres : Stationsstraat 51a
Postcode : 8171BW Vaassen (Gemeente Epe)
Telefoonnummer  : 06-22818082
E-mail : anneke.filmer@gmail.com
Geboortedatum : 7 juli 1960
Geboorteplaats : Wenum, Apeldoorn (Nederland)
burgelijke staat : alleenstaand

Soft skills: Open levenshouding, Positief.    
Neemt initiatief, geïnteresseerd in anderen.     
Bewust van persoonlijke grenzen.    
Teamplayer.    
Gaat goed om met verantwoordelijkheden. 
Leergierig, past zich snel aan in nieuwe situaties.

Graag zou ik mijzelf willen omschrijven als een creatief persoon die makke-
lijk contact maakt met mensen, weet van aanpakken, niet schuwt van hard 
werken maar ook van gezelligheid houdt. Naast dat ik al een poosje op 
zoek ben naar een passende baan, fiets ik graag, houd ik mij bezig met tex-
tiele werkvormen, lezen, fotografie, koken, tuinieren, en squashen. Natuur /
cultuur en een gezonde lifestyle hebben mijn interesse. 

 

1986-1992 : HBO: Grafische Vormgeving, (diploma)
1983-1986  : MBO Avondopleiding Grafische vormgeving, (diploma)
1974-1978 : INAS (voorbereidende opleiding verpleegkunde), (diploma)
1972-1976 : Huishoudschool, (diploma)

2012 : Digitale Academie Deventer: Training Indesign
2008 : Lean Six Sigma training.
  : Soft skill training voor call centre Agenten.
2006-2007 : Loopbaan training/personal coaching. 
2006 : Commercieel medewerker marketing en communicatie. 
     Module: Zakelijke communicatie en Costumer Service.
2002 : Webdesign.
1996-2000 : Groepsleiders en werkinstructie en telefoon 
    trainingen callcenter 9292ov. 
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2017- tot heden  : Buurtverbinder  BuurtMaken.nl, gemeente Epe. 
2011- tot heden : Ochtend krantenbezorger.
2014-2015 : Grafisch Vormgever Gebroeders Baltus Bloembollen B.V.
2012-2014 : PR Medewerker Wandeltheater Dolorosa: 
2012 : TSD IT in het groen stage,  Grafisch ontwerper.
2010-2011 : Quality Contact te Zwolle Medewerker klanten sevice: 
    van Dijk Educatie, verkoop voor ZIGGO en Canal Digitaal.
2007-2010 : IBM te Zuid Afrika: Medewerker servicedesk. 
2003-2007 : Uitzendbureau Manpower:
     Callcenter medeweker voor  o.a. de Landelijke 
    informatie Lijn Rijkswaterstaat 0800-8002. 
    Medewerker bij Interpay. 
    Klantenservice zakelijke markt NUON.
2000-2003 : Evangelische Gemeente Berea Amsterdam. Grafisch vormgever. 
1996-2000 : Openbaar Vervoer Informatie, Nederlandse Spoorwegen. 9292OV
1982-1996  : Zelfstandig ontwerper.         
1996-1992 : Gadella, winkel voor grafische materialen 

  : Microsoft Office, Internet, QuarkXPress, Adobe Photo  
   shop,  Illustrator, Indesign, Freehand, Home site, Flash en  
    Dreamweaver Word-Press en Joomla, CMS.

2011- Heden : Vrijwilliger bij DTZ Dak en thuislozenzorg Apeldoorn.
2007 -2010 : Als vrijwilliger bibliotheek opgezet voor Rose Act Saturday  
    School, in een township Alexandra in Johannesburg Zuid Afrika.
2005 : Het ontwikkelen van een huisstijl voor een Evangelie gemeente. 
1996-1999  : Een buurt natuurtuin aangelegd en het boek 
    "De groene vingers van Utrecht Noordoost" Geschreven. 
1996 : Het punkboek "Het gejuich was massaal" vormgegeven.
1996-1992  : Zeefdruk cursussen gegeven en meegewerkt in de 
     publiciteitswerkgroep/jongerenontmoetingscentrum   
1980-1984 : Publiciteit/zeefdrukmedewerker Gigant, 
    een Muziekcentrum te Apeldoorn. 
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