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Persoonlijke gegevens
Voornamen
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Nationaliteit

Ralph Franciscus Elisabeth
Souren
Panhuis 1
6305 AR
Schin op Geul
18 oktober 1993
Kerkrade
Ongehuwd
Nederlands

Opleidingen
2011 - 2015

Zuyd Hogeschool Maastricht

HBO bachelor of Communication and
Multimedia Design (diploma behaald)
2010 - 2011

Zuyd Hogeschool Heerlen

HBO bachelor of Facility Management
2005 - 2010 Sophianum Gulpen
HAVO, profiel: Natuur en Techniek, met in de vrije ruimte
Economie en NLT. (diploma behaald)

Werkervaring
Ralph Souren.nl

februari 2016 - heden

Functie: Zelfstandige ondernemer
Sinds februari 2016 ben ik officieel zelfstandige ondernemer. Met mijn bedrijfje bedenk en ontwerp ik voor diverse klanten
on- en offline marketing en communicatiemiddelen. Deze middelen variëren van websites tot posters en van complete
huisstijlen tot social media strategieën. In de jaren voorafgaand aan mijn bedrijf heb ik mijn contactenkring al ruim
gevuld en deze contacten maken nu nog meer gebruik van mijn diensten. Mijn opdrachtgevers staan later in dit
curriculum vitae vermeld.

L1

december 2014 - heden

Functie: Freelancer Online
Als freelancer online bij L1 beheer ik, meestal gedurende evenementen, de verschillende online kanalen van L1. Ik zet ik me in als
social media beheerder en communiceer via diverse (social media) kanalen met het publiek. Naast het informeren door middel van
goed geformuleerde berichten richt ik me op het beantwoorden van vragen en opmerkingen die binnen komen. Daarnaast houd ik
me bezig met het plaatsen van interessante content op de website.
Voorbeelden van evenementen: De1 1de van de 11de, L1 Samen voor de Voedselbank, het LVK, de Top 1111, de Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting, de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale en het OLS.

Albert Heijn Valkenburg

maart 2011 - september 2016

Functie: Allround medewerker
Van maart 2011 tot september 2016 was ik actief als allround medewerker bij Albert Heijn Valkenburg. Dit deed ik op parttime
basis meestal in de avonduren en in de weekenden. Naast het helpen van klanten aan de kassa stond ik regelmatig als teamleider
bij de klantenservice. Hierbij behandelde ik diverse vragen/klachten van klanten en stuurde ik de overige caissières aan. Daarnaast
was er een PostNL punt in ons filiaal gevestigd waar klanten van diverse diensten gebruik konden maken. Denk hierbij aan het
versturen en ontvangen van verschillende soorten brieven/pakketten, het beheren van postbussen of het kopen van RDW diensten.
Voor deze service heb ik een training van PostNL gevolgd en deze voerde ik in de praktijk uit.
Verder beheerde ik de Facebookpagina en ontwierp ik met enige regelmaat diverse drukwerken voor de winkel. Sinds oktober 2013
werd de Gall & Gall aan de winkel toegevoegd en was ik in die winkel actief als verkoopmedewerker.
Cursus bij deze werkgever: Bedrijfshulpverlening AHOLD (BHV-Competent)

Sprookjesbos Valkenburg

februari 2015 - juni 2015

Functie: Afstudeerstage Communication and Multimedia Design
Doelstelling was het creëren van een meerwaarde voor het Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul door het gebruik van multimediale midden die de beleving verhogen. Het eindconcept werd gebaseerd op een uitgebreid vooronderzoek waarin de bezoeker van
het park centraal stond. In dit concept kwamen uiteindelijk twee onderdelen aan bod, namelijk:
1. Een nieuwe attractie waarbij de bezoeker met behulp van diverse effecten (geluid, rook en licht) door het verhaal en de groeve
van Doeps de Draak wordt geleid.
Deze attractie is begin juli daadwerkelijk geopend en te zien in het Sprookjesbos. Dagblad de Limburger/Limburgs Dablad, L1 radio
en L1 televisie hebben deze groeve inmiddels al bezocht en er aandacht aan besteed.
2. Vernieuwde website ontwerpen waarin de sprookjes van het park een rol kregen en waarmee de bezoeker de gevraagde informatie op een zo makkelijk mogelijke manier kon vinden. Daarnaast werd er in deze ontwerpen aandacht besteed aan social media
integratie, marketing mogelijkheden, call for action, gebruiksvriendelijkheid, mobiel gebruik en recensies van andere bezoekers.
Deze website zal binnenkort ook gerealiseerd en in gebruik genomen worden.
Na afloop van deze stage heeft het Sprookjesbos mij nog diverse malen benaderd voor opdrachten.

Deurenberg Media

september 2013 - februari 2014

Functie: Stagiair Grafisch Ontwerper
Als onderdeel van mijn opleiding heb ik een half jaar meegelopen bij Deurenberg Media in Kerkrade. Onderdeel van deze stage was
het verbreden van mijn kennis in diverse ontwerp processen en het verder ontwikkelen van mijn software capaciteiten(met name
Adobe CS5 en 6).

Camping Schoonbron

april 2010 - oktober 2010

Functie: Allround medewerker
Mijn eerste bijbaantje was bij de camping om de hoek: Camping Schoonbron. Mijn werkzaamheden varieerde van broodjes bakken
in de ochtend tot het werken in de keuken van het restaurant of de friture.

Vaardigheden
-

Talen: Nederlands (moedertaal), Limburgs en Engels.

-

Adobe Creative Suite:
InDesign - zeer goed

Photoshop - goed

Dreamweaver - goed

Première - ruime basis

Illustrator - goed

After Effects - basis

Audition - basis
-

Overige software: Microsoft Office, Windows 7 en OS X Mountain Lion en Yosemite.

-

Rijbewijs B

Hobby’s en nevenactiviteiten
-

Voetballen bij SV Geuldal

-

Multimedia technologie

-

Penningmeester carnavalsgroep Sjinero’s (2009-2011)

-

Webbeheerder svgeuldal.nl, cvdewatterratte.nl en bokpop.nl

Opdrachtgevers Ralph Souren
-

Rabobank Maastricht, Maastricht

-

VOC Valkenburg, Valkenburg

-

Pop On Top, Valkenburg

-

Vakantieboerderij Keutenberg, Schin op Geul

-

Nagelstudio Kim Colier, Maastricht

-

Jeanneke Bosch, Schin op Geul

-

Landhotel Zur Schmitte, Schmallenberg (DE)

-

TTV Vijlen, Vijlen

-

100procentgezond, Meerssen

-

DJ Entropy, Nuth

-

B&B theSJinn, Schin op Geul

-

Hypred, Rotterdam

-

SV Geuldal, Schin op Geul

-

Brasserie de Kleine Koning, Schin op Geul

-

Café A ge Pannes, Schin op Geul

-

Hubo Vaals, Vaals

-

Trento Engineering, Sittard

-

Lokaal 2, Valkenburg

-

Phil van Oers, Schin op Geul

-

Ubags Bouw, Scheulder

-

VoetbalStickerWorld, Schin op Geul

-

Het Uitzendbureau, Schin op Geul

-

CV de Waterratte, Schin op Geul

-

Flexschilders, Schin op Geul

-

Albert Heijn Ceramique, Maastricht

-

A Go Go, Valkenburg

-

Stichting Bokpop, Valkenburg

-

Party Bowling Centrum, Schin op Geul

-

Rent2Jump, Schin op Geul

-

Beautysalon Aubry, Geulle

-

Gemeente Maastricht, Maastricht

-

DermaLounge, Schin op Geul

-

Limburg Bieren, Schin op Geul

-

Voetverzorging Arianne , Schin op Geul

-

Delifrance Maastricht, Maastricht

-

VSP Valkenburg, Valkenburg

-

Dan Bekkers Verhuur, Schin op Geul

-

Feestpaleislimburg, Schin op Geul

-

RKVV Struchter Boys, Schin op Geul

-

Schutterij Sint Mauritius, Schin op Geul

-

Fanfare Sint Cornelius, Schin op Geul

-

Gerendal Stables, Hulsberg

-

Sobolt, Rotterdam

-

DEPD, Wijnandsrade

-

Kadoshop Impressions, Schin op Geul

De opdrachtgevers Albert Heijn Valkenburg, L1 en Sprookjesbos staan in deze CV vermeld onder ‘werkervaring’.

Referenties
Familie Marcus

Roger Kleijnen

Eigenaren Camping Schoonbron

Eigenaar Albert Heijn Valkenburg

info@schoonbron.nl

roger@ah-kleijnen.nl

Roel van Weersch

Dorien Koks

Stagebegeleider Deurenberg Media

Stagebegeleidster Sprookjesbos Valkenburg

info@deurenbergmedia.nl

info@sprookjesbos.nl

Dennis Keijdener
Medewerker online L1
Dennis.Keijdener@l1.nl

