
Curriculum Vitae 

Liesbeth Vergauwen 

  

Ervaring  

Freelance copywriter & digitale web specialist (2017 – ...) 

Meer klanten online bereiken en overtuigen met uw website, nieuwsbrief of  social 

media? Daarbij help ik u als copywriter, content manager en webmaster. 

 

Webmaster en digitaal project manager bij Stad Antwerpen (2012 – 2016)  

 Ontwikkelen en beheren van de Antwerpse ondernemerswebsites 

ondernemeninantwerpen.be en businessinantwerp.eu.  

 Redactie van B2B-webteksten, nieuwsbrieven en social media.  

 Analyse van communicatienoden en optimalisatie communicatiekanalen.  

 Digitaal projectleider voor B2B-projecten: strategische analyse en bewaken van 

deadlines, scope en budget.  

 

Projectcoördinator en redacteur bij Rode Kruis-Vlaanderen (2006 – 2012)  

 Redactie en eindredactie van het jaarverslag, het vrijwilligersmagazine en 

digitale nieuwsbrieven naar vrijwilligers, bloedgevers en bedrijven.  

 Coördinatie van multimediaprojecten: projectplanning, conceptcreatie, coachen 

van (externe) redacteurs, grafische vormgevers en fotografen en opvolging tot 

aan het afgewerkt product.  

 

Communicatieverantwoordelijke bij IGEMO (2006, vervangingscontract)  

 Redactie van de gemeentelijke informatiekrant, brochures en website.  

 Persteksten opstellen en persconferenties organiseren.  

 

Freelance journalist bij De Morgen (2005 – 2006)  

Artikels voor Binnenland, de bijlage Ego en de weekendbijlage Economie.  

Opleiding  

2004-05: Master Journalistiek (Erasmus Hogeschool Brussel)  
1997-02: Licentiaat in de Sociologie (KULeuven)  
1999-00: Kandidaat in de Wijsbegeerte (KULeuven)  
 

IT-kennis     Talenkennis  

 CMS: Drupal, Wordpress, Smartsite 

 Kennis van html en CSS. 

 Goede kennis van Office. 

 Basiskennis Photoshop en InDesign 

 

En daarnaast  

Bij touroperator Joker begeleid ik avontuurlijke reizen naar onder meer Laos, 
Vietnam en Jordanië als vrijwillige reisbegeleider.  
Daarnaast ga ik graag duiken in een tropische oceaan, hou ik van een stevige 
wandeltocht, verslind ik boeken en kan ik genieten van een avondje uit. 

Ik help u graag met  

 SEO-copywriting  

 Landingspagina's  

 Blogartikels  
 

 Digitale strategie  

 Contentplan  

 Social media strategie  
 

 Website scan  

 Informatiearchitectuur 

 Usability 

Troeven  

 Vlotte pen 

 Zelfstandig  

 Klantgericht 

 Flexibel 

 Snel en efficiënt 

Mijn missie? 

Ondernemingen helpen om meer 
klanten online te bereiken en te 
overtuigen. 

Bedrijfsgegevens 

Nijverheidstraat 45C 
2800 Mechelen 

KBO  0666.822.342  

IBAN  BE88 9731 6623 9341 

Contact 

info@liesbethvergauwen.be 

liesbethvergauwen.be 

0486 88 98 11 

              

 

 

Talenkennis 

 Nederlands: moedertaal  

 Engels en Frans: goed  

 Spaans: beginner  
 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
http://www.businessinantwerp.eu/
file:///C:/Users/liesbeth/Dropbox/_Freelance/_Opdrachten/20161202-kine-Lien-De-Wilde/info@liesbethvergauwen.be
http://www.liesbethvergauwen.be/
https://www.linkedin.com/in/liesbethvergauwen
https://twitter.com/lvergauwen
https://www.instagram.com/liesook/

