
CURRICULUM VITAE
Profiel

Marcel Wiegers, all-round ervaren ondernemende creatief en internet  
enthousiast. Met meer dan 20 jaar ervaring in (online) marketing, DTP,  
vormgeving, illustratie, ecommerce en elearning.  
 
Persoonlijke kenmerken zijn: analytisch, creatief, conceptueel,  
brede interesse, nieuwsgierig, coöperatief, enthousiast,  
toekomstgericht en georganiseerd. Ervaring aan klant- en bureauzijde.

Personalia

Naam Wiegers
Voornamen Marcel Patrick
Adres  Parklaan 3
Postcode en plaats  9655 HB Oude Pekela
Telefoon 06) 286 133 84
Geboren 9 -12-1974
E-mail info@marcelwiegers.nl
Burgelijke staat Relatie
Nationaliteit Nederlands

Opleidingen/cursussen

2013 Cursus internet marketing via Internet Marketing Nederland
2013  Cursus slimmer Social Media inzetten via Internet Marketing Nederland
2010 - 2012  BHV voor Vitalis Nederland BV
2001 - 2002  Go Media te Drachten
 - Praktijkgerichte dtp opleiding
1996 - 1998  Kunstacademie Minerva te Groningen
 - Studierichting Illustratie
1993 - 1996  HAVO te Drachten
1987 - 1992  MAVO te Drachten

Werkervaring

Beautycare Emmen BV  Juni 2019 - januari 2020 (Gestopt door Corona)
 -  Webshop(s) bijhouden en bouwen, fotografie, beeldbewerking, dtp, vormgeving,  

nieuwsbrieven, marketing, webshop orders, productie en ontwerp stickers en bedrukte  
kleding, social media.

Sticcars.com  September 2012 - heden
 -  Webshop verkoop en eigen productie van vinylstickers en (bedrijfs)kleding. 

Verantwoordelijk voor productie, ontwerpen, marketing, dtp, vormgeving, inkoop drukwerk,  
webdesign, webshop software implementatie, SEO en illustratie. (Web)design, illustratie,  
ontwerp, vormgeving, DTP, fotografie, marketing, SEO, optimalisatie websites voor diverse klanten.

Rpublic Reclamebureau  Juli 2016 - mei 2017 (11 maanden) (Gestopt door failissement.)
 -  (Web)design, illustratie, ontwerp, vormgeving, DTP, fotografie, marketing, SEO.

Jan Starke Reclame  November 2013 - december 2014 (1 jaar en 2 maanden) (Gestopt door terugloop werkzaamheden)
 -  (Web)design, illustratie, ontwerp, vormgeving, dtp, fotografie, marketing, SEO, optimalisatie 

websites. Daarnaast belettering, print en plot.
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Eigenaar Fr!s Design 2004 - Oktober 2013 (9 jaar en 10 maanden) (Samengevoegd met Sticcars.com)
 -  (Web)design, illustratie, ontwerp, vormgeving, DTP, fotografie, marketing, SEO, optimalisatie 

websites.

Vitalis Nederland BV  2006 - September 2012 (6 jaar en 9 maanden) (Gestopt door overname Medux)
 -  Marketing, ontwerp, vormgeving, webdesig, SEO, optimalisatie websites, illustratie, DTP,  

inkoop drukwerk, Online marketing: webshop optimalisatie, e-mail nieuwsbrieven, 
 seo optimalisaties, content optimalisaties (herschrijven teksten via externe tekstschrijver), 
implementatie conversietrajecten i.s.m. projectleider Ebusiness (o.a. landingspagina’s en  
optimalisatie webshop).

HMA Communicatie bv 2000 - 2006 (7 jaar) (Gestopt door terugloop werkzaamheden)
 -  Ontwerp, vormgeving, DTP, illustratie, webdesign

1989 tot heden Diverse teken- en schilderopdrachten voor bedrijven, particulieren en instellingen.

Vrijwilligerswerk

Juli 2021 - heden Stichting de Zijlen 
 - Lid centrale Medezeggenschapsraad van de Zijlen

Oktober 2002 - 2005  Les geven aan jongeren van 13 tot 21 en van 10 tot 12 jaar op het gebied van webdesign  
en Photoshop, met de programma’s Adobe Photoshop en Macromedia Dreamweaver. 

Januari 1993 - 2000  Poppodium Iduna te Drachten 
- Eigen eetcafé: Wekelijks voor ca. 40 mensen gekookt 
- Illustrator voor het programmaboekje 
- Hand, span- en bardiensten.

Januari 1992 - 1997  Stichting Muziekcultuur Drachten 
- Medeorganisator van popconcerten in de regio 
- Produktie lokaal popmagazine “De Briesche Fries” 
- Ontwerpen flyers en posters.

Talen

Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Fries (redelijk), Duits (redelijk).

Hobby

Fietsen, schaatsen, wandelen, fotografie, tekenen, schilderen, auto’s, internet.

Overige informatie

In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer. 
Referenties op aanvraag.

Online informatie

www.marcelwiegers.nl
nl.linkedin.com/in/mpwiegers/
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