Olivier Rouge > GSM > 0479 35 58 58 > olirouge@gmail.com
Rue des Postes, 78 / 7090 Braine-le-Comte
Belg / Rijbewijs B / Maximaal voordeel Activa + APE-paspoort
Freelance opdrachten via SMartBe

Communicatiestrateeg / (e-)Copywriter
Professionele loopbaan
2006 >heden > Copywriter voor alle soorten media + web en sociale netwerken / Strateeg op het vlak van
inhoud en webredacteur "SEO" / Projectcoördinator, consultant, coach. Freelance opdrachten via SMart.be
Okt 2011-Maart 2012 > Nauwe redactionele samenwerking met Jean-Marc Hardy, User Attraction, een van
de pioniers op het vlak van online communicatie ; animator van onder andere, van redaction.be en
60questions.net ;
2002 >2006 > Creatief verantwoordelijke en copywriter van de communicatiegroep Comstrat (bureaus :
Forecast, klassieke media & Alternet, websites Internetportalen en adverteerders)
2005 > Auteur en lesgever van de cursus "Schrijven voor Internet, voor Blue Box Intranet in het bijzonder",
voor Electrabel, via het bureau Web DAD. 2013 > Auteur van de cursus "Schrijven voor het web" en
lesgever bij Axa.
1989 >2006 > Manager en copywriter van studio Osmose bvba (met 2 infografisten). Klanten :
reclamebureaus en ondernemers.
1992 >1996 > Franstalige verantwoordelijk en copywriter voor reclamebureau Koncept (Mechelen); onder
andere Anhyp, Unilever (Solo, magazine Cuisine Créative), Unox, L'Univers du Cuir, Nopri…
1990 >1992 > Interne Franstalige copywriter van reclamebureau Accent (het latere Leeward&Windward).
Belangrijkste budgetten : COB Bank, Verzekeringen Les AP en andere.
1989 > Mede-oprichter en manager van studio Osmose bvba, met de AG van reclamebureau Forecast.
Start met werken met vaste en soepele uurroosters voor een gevarieerd palet van reclamebureaus en
rechtstreekse klanten.
1986 >1989 > Copywriter creatief verantwoordelijke (statuut bediende) van reclamebureau Forecast
(onder andere Vache Bleue, Peugeot scooters en fietsen, Valio Finland melkprodukten, Culligan
waterfonteinen, Avis Lease, Loctite…)
1985 > Stagiair copywriter bij Reclamebureau Double You (Bru, Lancia, AG Assurances, Lutti snoep)

Talen / Informatica
Frans > Moedertaal, excellent niveau, perfecte grammatica en spelling, fervent tekstontwerper
Nederlands > Goede basis, niveau B1-B2, ik vertaal van het Nederlands naar het Frans (heb ook
deelgenomen aan conversatie-tafels)
Engels > Goed begrip van gesproken en geschreven teksten
Informatica > Prakrijkervaring Office Suite (Word, Excel, Powerpoint) / CMS (type Wordpress, SEO)

Opleidingen
2012 > heden > Constante autodidactische perfectionering van reclameretoriek
2012 > Google Online University Adwords (SEA) > Theorie en praktijk
2012 > maart > Promotie van websites en doorverwijzing ("referencing) > TechnofuturTIC
2012 > maart > Opstarten van een e-commerce website > TechnofuturTIC
2011 > Basisopleiding in html + CSS-stijlbladen > TechnofuturTIC
2001 >2003 > ULB-Solvay PME (IADE) > Bedrijfsontwikkeling
2011 > Opleiding van 3 maanden met bekwaamheidsattest > TechnofuturTIC > "Webcommunicator",
Community manager
1987 >1988 > BMMA-Handelskamer van Brussel, "Perfectionering in reclame"
1983 >1985 > "copywriter", aan de CAD (Brussel), privéhogeschool en pionier op dit gebied
1983 > Humanoria Latijn-talen, CESS (Laureaat van dissertatiewedstrijden)

Hobbies
° Ontspanning in de natuur, cultuur en amusement. Fietsen, wandelen, taal, sociologie, filosofie, lezen
° Vrijwilliger voor een tennistafelclub.

