
Sofie Angevaare – Content-specialist 
 
Diploma: Master of Arts – Interculturele Communicatie 
Geboortedatum: 29-01-1985 
Nationaliteit: Nederlands 
E-mail: sofie.angevaare@gmail.com 
WhatsApp: +31 6 25 312 790 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/sofieangevaare  
Site (portfolio): www.sofieswords.com  
Skype: sofie.angevaare 
 
Over mij: Ik ben een ervaren online content-specialist en creatieve copywriter die ijzersterke content 
levert en authentieke verhalen voor haar klanten creëert in elk gewenst formaat.  
  
Mijn vaardigheden: Communicatiestrategie-ontwikkeling, content-productie, projectmanagement, 
copywriting en editing. Ik beschik over uitvoerige Google Analytics-, inboundmarketing- en SEO-kennis. 
 

Werkervaring: 
 
Content-specialist, senior copywriter, PR- & communicatieadviseur – Sofie’s Words, mei 
2018–huidig 
 
Als content-specialist, schrijver en redacteur help ik bedrijven (zoals Wonderbly), marketingbureaus 
(zoals Tribe47) en ondernemers bij het opstellen van effectieve online content-strategieën, het 
creëren van complete inbound marketing-funnels en het schrijven van uiteenlopende teksten.  
 
Ik schrijf o.a. blogartikelen, interviews, ebooks, business cases, sales e-mails, videoscripts en social 
media copy – als ghostwriter of uit naam van het bedrijf – en werk zowel voor Nederlandse als 
internationale opdrachtgevers. 
 
PR- & communicatieadviseur, a.i. – SNS, Utrecht, juni 2018–december 2018 
 
Als communicatieadviseur bij SNS was ik verantwoordelijk voor strategisch communicatieadvies, het 
opzetten en ondersteunen van multimediale campagnes en het organiseren en begeleiden van 
diverse PR-gerelateerde events, inclusief de opname van een tv-programma van RTL.  
 
Online redacteur & content-productiemanager – Mindvalley, Kuala Lumpur, november 
2017–mei 2018 
 
Bij Mindvalley was ik verantwoordelijk voor de productie van hoogwaardige blog-artikelen en overige 
content voor SEO-, inboundmarketing- en e-mailmarketing-doeleinden. Als schrijver en redacteur 
ontfermde ik me over de publicaties op blog.mindvalley.com. 
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Contentmanager – Betsson Group, Malta, juli 2016–oktober 2017 
 
In mijn functie bij Betsson Group was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de 
internationale online contentstrategie van twee verschillende merken. Ik zorgde voor meertalige 
content-productie (Engels- en Nederlandstalig) en werkte daartoe samen met diverse freelancers, 
journalisten, videoproducenten en SEO-specialisten.  
 
PR-manager & contentmarketeer – Springest, Amsterdam, maart 2014–juli 2016 
 
Springest is een vergelijkingssite en boekingsplatform voor opleidingen, trainingen en cursussen. 
Door de jaren heen was ik onder meer verantwoordelijk voor het genereren van inbound leads, het 
organiseren van evenementen, het schrijven van persberichten en blog posts, het creëren van 
business cases, video-animaties en infographics en het onderhouden van mediarelaties. 
 
Communicatieconsultant – Wisse Kommunikatie, Arnhem, maart 2011–februari 2014 
 
Bij Wisse Kommunikatie gaf ik als medior consultant B2B- en B2C-communicatieadvies aan 
bedrijven actief in uiteenlopende markten, zoals duurzame energie, elektronica, IT en de zorg. Mijn 
werkzaamheden varieerden van PR-advisering tot planning en dagelijkse uitvoering. Een van mijn 
projecten werd genomineerd voor een Dutch PR Award in 2014 (SIRE-campagne ‘Hulplijn voor 
mensen zonder psychische aandoening’). 
 
Communicatie- & eventmanagementassistent – FCA Music & Hagen Events, Amsterdam, 
juni 2006–maart 2011 
 
Tijdens mijn Bachelor en Master, werkte ik bij diverse evenementenorganisaties mee aan de 
planning en online promotie van grootschalige publieksevenementen, zoals World Statues en Free 
Your Mind Festival.  
 

Opleiding:  
 

● Master: Interculturele Communicatie (2010), Tilburg University 
● Bachelor: Communicatie (2007), Hogeschool Utrecht 

 

Learning & Development: 
 

● Inbound Certified, 2017 
● Google Analytics Individual Qualification, 2016-2018 
● Inbound, Boston (USA), 2015 
● Sales training, 2015 
● SEO writing training, 2013 

 
 
 

2 

https://www.betssongroup.com/
https://www.springest.com/
https://www.wisse-worldcom.nl/en/
http://www.worldlivingstatues.nl/en/visitors/world-living-statues-festival
http://www.freeyourmindfestival.nl/
http://www.freeyourmindfestival.nl/
http://www.inbound.com/


In mijn werk, maar ook daarbuiten, zoek ik continu naar nieuwe uitdagingen. Passie voor persoonlijke 
groei is mijn drijfveer. Wanneer ik niet aan het werk ben, lees, schrijf, of dans ik. Het strand is mijn tempel 
en ik reis veel.  
 
Ik leer snel en ik ben proactief en communicatief vaardig. Je kunt met mij rekenen op een prettige, 
professionele samenwerking.  
 
Voor aanbevelingen verwijs ik graag naar mijn LinkedIn-profiel. 
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