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Lifebrander.nl
nieuwe site voor een professioneel CV
Amersfoort, 8 februari 2010
Sinds vandaag is er een nieuwe site voor het maken van een digitaal CV gelanceerd, lifebrander.nl. Op
lifebrander.nl kunt u gratis CV’s maken, opslaan, promoten en verzenden. Lifebrander onderscheidt zich
van andere sites door de mogelijkheid voor het aanmaken van meerdere CV’s in twee talen, het online
beheren ervan en een professionele opmaak, zowel on- als offline.
Ontstaan van het idee
Het idee voor Lifebrander is ontstaan uit de persoonlijke behoefte van de twee oprichters en eigenaren
Dennis Rijkers en Léon Keemer. Dennis en Léon zijn beide als ZZP-ers werkzaam voor verschillende
opdrachtgevers en maken om deze reden vaak gebruik van hun CV. Dennis: “Ik merkte dat ik steeds vaker
verschillende versies van mijn CV nodig had. Ik had behoefte aan een online plek waar ik mijn CV kan
maken, opslaan en waarvandaan ik hem meteen naar een opdrachtgever kan verzenden.” Léon: “Dit idee
hebben we verder uitgewerkt en hierin hebben we personal branding betrokken. Dit omdat we niet alleen
de mogelijkheid willen geven om een CV te maken maar ook advies willen geven over wat je inhoudelijk in
je CV zet en op welke manier je jezelf online hiermee kunt promoten.”
Voor iedereen die een CV nodig heeft
Lifebrander is er voor iedereen die incidenteel of structureel een CV nodig heeft. Er worden twee soorten
accounts aangeboden, een gratis en een premium account. Het gratis account biedt alleen de
basisfuncties en kent een beperking in het aantal CV’s van drie die kunnen worden opgeslagen. Het
premium account biedt een groter aantal verschillende CV’s aan en meer functionaliteit, waaronder een
online beheerfunctie. Het premium account kost 75 euro per jaar.
Gratis standaard functies
De basisfuncties van lifebrander zijn het importeren, bewerken, opmaken, versturen en promoten van een
CV. Als een gebruiker al informatie online heeft staan dan kan deze eenvoudig geïmporteerd worden en
online worden bewerkt of aangevuld. Hiernaast krijgen gebruikers de mogelijkheid om foto’s, video’s,
websites en andere online informatie aan het CV toe te voegen. Het CV kan vervolgens worden opgemaakt
met een aantal standaard sjablonen waar de gebruiker nog een aantal onderdelen van kan aanpassen.
Vervolgens kan het via de site worden verzonden naar potentiële opdrachtgevers.
Betaalde functies voor professionele gebruikers
Indien een gebruiker een premium account neemt dan kan er een onbeperkt aantal CV’s worden
opgeslagen, het CV kan online worden opgemaakt zoals men het zelf wilt (free format) en men kan de
verzending van het CV beheren. Hierdoor kunnen gebruikers zien aan wie, welke versie van het CV
verzonden is. Verder kunnen hiermee ook de reacties van opdrachtgevers op het CV worden vastgelegd.
Personal branding
Lifebrander is gebaseerd op het principe van personal branding. De term personal branding is twaalf jaar
geleden voor het eerst door Tom Peters in een artikel in het magazine Fast Company gebruikt
(http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html). Personal Branding is het ontdekken en bewust
werken aan je eigen merk en dit aan anderen on- en offline communiceren. Het principe is van Amerika
naar Europa overgewaaid en krijgt de laatste jaren, ook in Nederland, steeds meer volgers.
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