
Curriculum Vitae van Rose Boerdam
  
Personalia 
E-mail:                            info@roseboerdam.nl 
Geboortedatum:                      23 november 1988  
Geboorteplaats                       Ragama te Sri Lanka 

Telefoon:                            06 21 94 50 57  
Nationaliteit:                   Nederlandse  
Burgerlijke staat:                    Samenwonend  
Rijbewijs:                               B 

Profiel  
Vrolijke presentatrice en ondernemer die graag hard werkt en zich continue 
ontwikkelt. Kan zich goed in mensen en situaties verplaatsen. Houdt ervan in de 
spotlights te staan. Wil graag werken voor betrokken organisaties en met thema’s 
die duurzaam zijn en mensen met elkaar verbindt.  
Kwaliteiten: communicatief, improvisatietalent, flexibel, betrouwbaar, kan goed 
levelen tussen mensen op alle niveaus 

Werkervaring: 

2017- huidig  Eigenaar bij Rose Boerdam - de Groene Presentatrice 
Taken:   Het verzorgen van bedrijfsfilms, commercials, 
productpresentaties, productvideos, voice-over, tv en radiocommercials  

2017    Presentator bij AmsterdamFM  
   Presentatie & redactie van het programma TropenmuseumLIVE 

2016         Junior Video Presentatrice bij Coolblue te Rotterdam  
Taken:             Nieuwe en bestaande producten testen; scripts schrijven; 
producten presenteren voor de camera; presenteren op locatie bij leveranciers 
(o.a. Miele, Samsung, Bosch). 
                            
2015 - heden   Nieuwslezer & verslaggever bij RTV Amstelveen (RTVA). 
Taken:               Presenteren van het avondjournaal & weekoverzicht; Interviews 
afnemen.   Lokaal nieuws vergaren; teksten schrijven; redactionele taken. 

2013- 2015      Sales professional & E-business (business to business) bij D.E. 
Master Blenders te Utrecht  
Taken:  Klantcontact over koffie, machines, logistiek, financiën en service.  
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Klachtenafhandeling; nieuwe klanten werven, opbouwen en uitbouwen en   
beheren van relevante relatienetwerken; cross-selling;  efficiency slagen   
behalen door klanten te overtuigen van het gemak van e-business; 
onderhouden van de interne contacten, met o.a. marketing en operations. 

2012               Afstudeerstage ‘Strategisch marketingplan’ bij Vita Delicata 
B.V. te Amsterdam      
Taken:   Op basis van een interne en externe analyse  een adviesplan 
geschreven over de aansluiting van vier horecabedrijven: café Thijssen, ’t Blauwe 
Theehuis, café  P.KING en Amstelhaven op de behoefte van de markt. (6 maanden).   

2012     Callagent – Mycall, callcenters te Amsterdam  
Taken:    Telefonische verkoop voor verschillende klanten, zoals de 
Nationale 
                           Postcode loterij, Nuon B.V. Receptioniste van het callcenter.  

2011     Medewerker marketing & sales DiningCity B.V. te Amsterdam  
Taken:  Acquisitie met de Sales manager bij restaurants voor de 
deelname aan de Restaurant Week en de organisatie van Dining with the Stars (6 
maanden).   

2009-  2011      Medewerkster administratie - Restaurant de Belhamel te 
Amsterdam.  

2010    Medewerker bediening -  Brasserie van Baerle te Amsterdam.  
 Bijbaan naast school (twee avonden in de week) bij een chiquer 
restaurant.  

2009     Project Ondernemerschap.  Oprichting van ‘De Horeca-Scout’. 
 Werving en selectie horeca-personeel voor 6 ingeschreven bedrijven. Minor   
van een half jaar. Inschrijving Kamer van Koophandel en heb zes bedrijven   
voor HorecaScout weten te interesseren.   

2001–2010    Medewerker bediening Grand café Alverna (nu bar LouLou) te 
Amsterdam. Groot buurtcafé in West. Bijbaan naast school voor 8 uur 
per week  

2005 -2006     Administratief medewerkster bij assurantiekantoor Comoditas B.V. 
te    Amsterdam voor 8 uur per week naast school.   
Taken:  Invoeren van polissen, gegevens wijzigen, telefoon opnemen.  
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Opleidingen:  

2010-2013      HBO Commerciële Economie aan de HES Hogeschool voor 
Economische studies te Amsterdam  (diploma) 

2008 -2009     HBO Small Business en Retail Management aan de Hogeschool van  
Amsterdam (Propedeuse)  
2005 –2008   Mavo en Havo ROC Joke Smit  Volwassenenonderwijs te Amsterdam.   
Examenvakken; Engels, Nederlands, Duits 1-2, Economie 1, Wiskunde A1,  
Maatschappijleer 1-2, Geschiedenis, Muziek (diploma)  

Computervaardigheden: kennis van SAP (CRM, R3), Word, Excel, EPI, Adobe 
Creative, Premiere, Audacity  

Presentatievaardigheden: auto-cue, voice-over, stemgebruik 

Talen: nederlands (moedertaal) en Engels (gevorderd) 

Hobby’s: castingwerk voor reclamefotografie en commercials, fitness, uiteten, 
reizen.  
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