CURRICULUM VITAE
opleiding
VWO
Communicatie Wetenschappen
UVT - Propedeuse gemid. 8
Winefields WSET Level 2
BHV

meest relevant
Enbiun
jan 2018 - sept 2020
Ontwerp Bureau Office & HR, Finance Support, Hospitality en de gezonde,
creatieve studio keuken runnen met 6 stagiaires.
Marketing Communicatie en Events
Concept Development
Community & Programma Manager voor
PwC Amsterdam
Restaurant
Choux & Foyer

kwaliteiten
Organiseren en administratie

LIEKE MAAS

Lieke Maas

Verbinder & Ambassadeur
Visuele denker

2013 - dec 2017
Gastvrouw, Barista & Event Manager
Manager Zakelijke Verhuur
Groepsreserveringen & Springhouse Events
Administratie & Marketing Communicatie
2013 - 2019
Organisatie events particulier
en zakelijk. Van begroting, offerte, event tot
administratieve afhandeling. Opdrachtgevers ;
Man met Bril Koffie, De matroos en het meisje,
Corbion, Tijd voor Paprika.

Schrijven
Goed geheugen

Gemeente
Amsterdam

Mensen laten groeien
Signaleren

Picknick
Rotterdam

Essent

febr 2014 - april 2014
Administratief Medewerker Vergunningen
Project Prostitutie beleid, structureren dossiers,
notuleren bij gesprekken en vergaderingen

ervaring
Gastdocent Voedseleducatie op middelbare scholen ‘Eten en op kamers
gaan’ i.s.m. Future Food Lab 2021
Roze Bunker Zomer Campus / Groen Traineeship
Meegedacht over het programma en een workshop wildpluk verzorgd en
samen met de deelnemers een lunch klaargemaakt. 2021
Jaartraject Bloei & Groei, Get Down Get Dirty - CityPlot
Een seizoen meegedraaid in een tuin van Bloei & Groei. 2021
BUITENLAND
Steinbeisser, Project Manager 2017 - 2020
Experimental Gastronomy Initiative

Diners de la Creation door Alexandre Gaulthier in Palais de Tokyo,
Nederlands team samengesteld van 5 personen en meegewerkt als
gastvrouw. Samen met de sous-chef functioneerden ik als een minirestaurant voor 12 gasten tijdens een event voor 150 prominente gasten
Parijs 2018
Working Holiday Restaurants Australia 2012
Tentenhotel Les Ormes, Appartementen & Restaurant Bassiviere,
Gastvrouw en Keuken - Frankrijk 2007, 2008 & 2017

2009 - 2012
Manager & Allround Medewerker
Leidinggeven combineren met Barista, Gastvrouw
en Keukenwerk.
2004-2007
Front Office Klant Contact Particulier en MKB
Customer service allround na 1 jaar gespecialiseerd
in klachten

.

geboren 13-09-1985, Heesch
linkedin.com/in/liekemaas/

PORTFOLIO
ADMINISTRATIE & HR
Door mijn horeca achtergrond heb ik geleerd georganiseerd en gestructureerd te werken. Ik houd van
overzicht en ben goed in prioriteiten stellen. Bij enbiun ondersteunde ik de partner Finance & HR. Vier
mensen uit mijn netwerk heb ik binnen gehaald die nog steeds op hun plek zitten. Verder verzorgde ik
de werving van stagaires uit binnen en buitenland uit elk vakgebied. Ik regelde de contracten en en
was naast de vakinhoudelijke begeleider, een vertrouwenspersoon. Het contact met jongeren heb ik
altijd als prettig ervaren, door mijn sensitieve karakter kan ik me goed inleven in diverse studietrajecten
en heb oog voor persoonlijke omstandigheden. Elk half jaar organiseerde ik samen met de stagiaires
de innovatieve lunchkeuken op de studio en het warme welkom.

COMMUNITY & EVENT MANAGEMENT
Als verbinder ben ik een community builder. Events zijn hiervoor een handige tool. Ik ben als een vis in het
water met evenementen van 0 tot 200 mensen. Bij enbiun was ik verantwoordelijk voor het terugkerende
netwerk event Supper. Hiervoor verbond ik mensen aan enbiun door ze te inspireren en samen te eten en
drinken. Het inhoudelijke programma, de communicatie rondom het event en een volledige administratieve
afronding werden door mij georganiseerd. Voor Supper zocht ik contact met ondernemers voor, sales
doelen, partnerships of sponsoring.

PORTFOLIO
MARKETING COMMUNICATIE & CONTENT MANAGEMENT
Voor restaurant Choux en enbiun werkte ik actief mee aan de content creatie. Ik maak en verzamel
beeld, schrijf artikelen in het Nederlands en Engels, verzorg social media posts volgens een planning
en heb ervaring in het aan te sturen van tekstschrijvers en fotograven. Van nature ben ik goed in het
onderhouden van relaties en zien wat er speelt in het vak. Ik lees artikelen op internet en zorg voor een
aansluiting op het werk wat we willen promoten voor een groter bereik. Artikelen :
https://enbiun.nl/supper/
https://enbiun.nl/cbreworkshop/

https://enbiun.nl/the-role-of-circular-design/
https://enbiun.nl/nl/supper-2/

PROGRAMMA MANAGEMENT
Bij enbiun Program was ik verantwoordelijk voor een jaarprogramma met workshops en
inspiratietours.Voor PwC Amsterdam werkte ik als programma manager en curator. Samen met het
facilitair management, de marketing communicatie afdeling van PwC en PwC stakeholders per
vakgebied bekeek ik de mogelijkheden voor de invulling van een expositie ruimte en een
programmering met activiteiten voor de PwC community. Voor PwC en enbiun hield ik me bezig met
‘activity based working’, ‘well-being’, ‘inclusivity’, ‘healthy workspace’, ‘food’, ‘services’ ‘technology’ en
‘circular economy’. Ik schreef de teksten voor de expositie ruimte en werkte samen met een grafisch
designer en creatieve en innovatieve ondernemers van VR, Motion Designers tot Product Designers.

