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Curriculum vitae 

 

Persoonlijke gegevens 

Naam:   Odijk 

Voornamen:  Tessa Maria Cornelia 

Adres:   Recht van ter Leede 2 

4245 KB  Leerbroek 

Telefoonnummer: 06-83801123 

E-mail:   tessa@fortisvalorem.nl 

Geboortedatum: 18 september 1980 

Geboorteplaats: Schiedam 

Geslacht:  vrouwelijk 

Burgerlijke staat: ongehuwd, samenwonend, drie kinderen 

Nationaliteit:  Nederlandse 

Rijbewijs:  B, datum 26-09-2000 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/tessaodijk 

 

Persoonlijke eigenschappen  /  competenties 

• Resultaatgericht: geef mij een helder doel en ik ga er voor. 

• Pragmatisch: complexe vraagstukken maak ik concreet en behapbaar. 

• Creatief: ik kan mensen motiveren en activeren en ga op zoek naar gemeenschappelijke 

belangen. 

• Projectmatig werken: een project coördineer ik van A tot Z. 

• Doorzettingsvermogen: ik ben een enthousiaste, daadkrachtige en betrouwbare 

persoonlijkheid. 

• Innovatief: ik denk buiten de box indien nodig, lukt het niet via route A dan vind ik wel een 

route B 

 

Werkervaring 

 

Okt 2020 - heden 

 

Zelfstandig professional projectmanagement, marketing en communicatie 

onder de naam Fortis Valorem: www.fortisvalorem.nl.  

 

  

Sept 2014 –  

okt 2020 

Adviseur online communicatie – algemeen adviseur (parttime) 

Doorontwikkeling social media en website voor de werving van klanten 

enerzijds en voldoende charters anderzijds. Bloggen omtrent belangrijke 

veranderingen en trends in de sector. Algemene advisering omtrent 

strategische stappen, investeringen en bedrijfsbeslissingen. 

 

 

2009 -2013 

 

Marketingadviseur / projectleider NVZ Plus!  |  NVZ vereniging van 

ziekenhuizen 

 

Ontwikkelen van de betaalde dienstverlening van NVZ: 

▪ analyseren en onderzoeken van de marktvraag, data-analyse; 

▪ vertalen marktvraag naar aanbod producten met focus op de 

complexe thema's in de zorg zoals financiering, zorgindicatoren en 

wetgeving; 
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▪ ontwikkelen positionering NVZ Plus!; 

▪ regie voeren op de marketingcommunicatie; 

▪ behalen van de financiële en kwalitatieve doelstelling voor de 

betaalde dienstverlening. 

 

Adviseren rondom vraagstukken als marketing, ledentevredenheid en 

ledenloyaliteit:  

▪ onderzoek doen naar de ledentevredenheid; 

▪ projectmatig initiatieven ontwikkelen om de ledentevredenheid te 

vergroten; 

▪ planmatig marketing en communicatieadvies bieden inzake de 

positionering van de NVZ. 

Aansturen van het team (2 junior adviseurs) om zo gezamenlijk tot de 

gewenste resultaten te komen. 

 

  

2007 - 2008 Werkzaam bij ENECO Energie als senior communicatieadviseur branding 

(afdeling Corporate Communicatie)  

    

Taken en verantwoordelijkheden: Mede vormgeven positionering merk  

ENECO Energie, huisstijlmanagement,  merkbewaking, digitale 

communicatie, afstemming met divisies over te voeren beleid / genomen 

beslissingen. 

 

 

2006 -2007  

 

Werkzaam bij CityTec (dochteronderneming van ENECO Energie) als 

marketing- & communicatieadviseur  

Taken en verantwoordelijkheden: Gelijk aan onderstaande, met 

toevoeging van: ontwikkeling online verkoopmethodes, opstellen 

marketingplannen en verkoopplannen, conceptuele product & 

dienstontwikkeling (o.a. klantenportal Mijn CityTec en beheer & 

onderhoudsprofielen), aansturing van junior medewerkers. 

 

 

2004 - 2006 

 

Werkzaam bij CityTec (dochteronderneming van ENECO Energie) als 

communicatieadviseur 

Taken en verantwoordelijkheden: Contact onderhouden met het 

management over de positionering van de organisatie, verzorgen 

naamsbekendheid &  

imago-onderzoek, uitbouwen externe communicatiemiddelen, 

huisstijlmanagement, selecteren en aansturen externe bureau’s, 

budgetverantwoording, begeleiding van junior medewerkers, ontwikkeling 

en organisatie van de CityTec Manifestatie (in-house evenement) en 

themasessies.  Verzorgen interne communicatiemedia: intranet, 

personeelsblad, personeelsbijeenkomsten, communicatieve ondersteuning 

bij grote interne projecten. Lid van MT Commercie, lid van MT Plus. 
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2002 – 2004 

 

Werkzaam bij CityTec (dochteronderneming van ENECO Energie) als 

communicatiemedewerker 

Taken en verantwoordelijkheden: Verzorgen van externe 

communicatiemiddelen (eigen magazine, brochures, 3-tal websites, 

persberichten, advertenties en mailings, evenementen) en schrijven voor 

interne media (intranet, personeelsblad) 

 

 

Opleiding 

1992 - 1998 VWO, Scholengemeenschap Spieringshoek. Diploma d.d. 16-06-1998.  

1997 Certificaat algemene economie. 

1998 – 2002 HBO Communicatie, diploma d.d. 28-06-2002 

2005  Basisopleiding bedrijfshulpverlening d.d. 31-05-2005 

2006 – 2011 Diverse trainingen en congressen 

2018  Diverse trainingen social media  

 

Extra 

1998 – 2001 Cursussen in onder andere Word, Excel, Powerpoint  en diverse grafische 

vormgevingspakketten zoals QuarkXpress, InDesign, Illustrator en Photoshop. 

Ervaring met zowel pc als Macintosh. 

Januari 2007 Opleiding tot storingsdienst woordvoering ENECO Energie bij De Hoop Lievaart 

Producties 

2011 Training Belbin teamrollen 

2012 Coachingstraject 

 

Hobby's 

Foodlover, tuinfreak, de hort op met de kinderen, tijdschriften lezen, huisinrichting, 

terrasliefhebber, (moes)tuincoach als vrijwilliger op de basisschool. 
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