YLVA KOEVOET

26-07-1996
Leiderdorp
ylva@leaped.nl
+31 628702688

Wat leuk dat u mijn Curriculum Vitae bekijkt. Mijn naam is Ylva Koevoet, 24
jaar oud en ik heb mijn Bachelor afgerond in Branding & Marketing
Management. Het eerste moment dat ik in aanraking kwam met Digital
Marketing ging er een deur voor mij open. Online marketing is een continu
proces, er zijn oneindig veel mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Het
behalen van doelen samen met het team, resultaten monitoren en het
creëren van creatieve campagnes en content zijn fundamentals waar ik
ontzettend enthousiast van word. Omdat ik ook een achtergrond heb ik
Creative Branding en Graphic Design zou ik graag een uitdagende baan
willen waar ik mijn creativiteit in kwijt zou kunnen, in combinatie met Digital
Marketing. Een fijn team om mee samen te werken is cruciaal. Ik ben van
mening dat het delen van ideeën, elkaar blijven inspireren en motiveren van
belang zijn om topresultaten te behalen. Buiten mijn ambities in Marketing
ben ik een gedreven, nieuwsgierig persoon die ontzettend graag wil leren
en mezelf altijd wil blijven ontwikkelen. Ik ga graag uitdagingen aan en
neem initiatief. In mijn perceptie bestaat ‘falen’ niet, alleen als ik iets niet
probeer maar wel graag zou willen doen of leren. Iedere dag wil ik alle
kansen pakken die mij verder kunnen brengen in de toekomst of die mij een
nog gelukkiger persoon kunnen maken.

Rijbewijs: Ja

EXPERTISE
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CERTIFICATEN

●

Social advertising

●

Google Digitale Werkplaats

●

SEO

●

Google Analytics

●

SEA

●

Google Ads Fundamentals

●

Google Analytics

●

Google Ads Display

●

E-mailmarketing

●

Google Shopping-advertenties

●

User Experience (UX)

●

Google Ads Search

●

Google Ads Measurements
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PROFESSIONELE ERVARING
November 2020 - HEDEN

Masterclass in Online Marketing I Leaped
In de zes intensieve weken van de masterclass heb ik kennis
gemaakt met de fundamentele online marketing aspecten. Alle
geleerde theorie hebben we kunnen implementeren in een
casestudie voor het fashion bedrijf ‘Shop Like You Give a Damn’.
Vanwege de case heb ik meer duidelijkheid gekregen wanneer,
waarom en hoe ik de tools kan toepassen in het bedrijfsleven
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mei 2019- SEPTEMBER

Basisprincipes van online marketing
Online Basics
Google Analytics
User Experience
SEO
SEA
Zoekwoordenonderzoek
Trends en ontwikkelingen
Social Advertising
Google Ads
Google Tag Manager
Contentstrategie
Conversie optimalisatie
E-mailmarketing
Influencer Marketing

Creative Content & Online Campagnes stagiaire I
Parfumado
Content ontwikkelen, blogs schrijven, productfotografie, research
video content, Social Media content, brainstormen innovatieve
concepten, campagne advertising, verhalen tot leven brengen via
Instagram en Facebook, Online community starten via Facebook
community, inspiratie verzamelen voor ads, E-mailmarketing, het
ontwikkelen van strategische animaties, GIF’s en afbeeldingen

April 2018 - Juni 2018

Allround Marketeer E-commerce & Graphic Design stagiaire
Juwels Must Rock
Assisteren bij het ontwikkelingen van de webshop, het creëren van
content, updaten social media, opstellen van nieuwsbrieven en
mailings, het ontwerpen van visitekaartjes, photoshoots
organiseren, sets klaar maken, productbeschrijvingen, product
photography en bewerken, influencers benaderen, PR-agents
meetings, research nieuwe verkooppunten, het opmaken van
verkoopfolders, concurrentie-analyse, trend research nieuwe
collectie, moodboards creëren
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November 2015 - Januari 2016

Fashion Designer & Merchandising stagiaire
Holland House Fashion Assisteren bij het ontwikkelingen van de
Het creëren van technische tekeningen via Illustrator, contact
leveranciers, showroom inrichten voor B2B klanten, interne product
photography, administratie, het controleren van orders op basis van
kleurechtheid, gewicht, labels, wassen/kreuken, assisteren bij
photoshoots, het ontwerpen van de nieuwe collectie, size-specs
maken,

OPLEIDINGEN
NOVEMBER 2020 - HEDEN

Online marketing traineeship
LEAPED

JANUARI 2020 - DECEMBER 2020

Grafisch Vormgever
GRAFISCHE CURSUSSEN

SEPTEMBER 2016 - DECEMBER 2019

Branding & Marketing Management Internationaal
VIA DESIGN UNIVERSITY DENEMARKEN
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MAART 2015 - DECEMBER 2016

P
 reparatory courses

AUGUSTUS 2013 - MAART 2016

Fashion productie-coördinator/Management
MONDRIAAN, SCHOOL VOOR MODE DEN-HAAG
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WILLEM DE KOONING ACADEMIE HOGESCHOOL ROTTERDAM

MOTIVATIE
Waarom werken binnen de Online Marketing sector zo interessant is voor mij
Online Marketing is tegenwoordig niet meer weg te denken uit een bedrijfsstrategie. Internet is zo diep doorgedrongen
tot de samenleving dat er ontzettend veel kansen en mogelijkheden zijn om Online Marketing te bedienen. Met Online
Marketing bouw je aan de toekomst. De Branch is erg veelzijdig en ontwikkelt zich snel. Hierdoor ontstaan er
interessante vraagstukken. Ik denk graag mee hoe de behoefte van de huidige consument kan worden vervuld. Als het
product of merk op de juiste manier op de markt wordt gepresenteerd heeft een goede Marketeer geen Verkoper meer
nodig. Ik vind het interessant om mee te denken om een fantastische customer journey, klantervaring en beleving te
creëren zodat de consument zichzelf gaat herkennen in het merk, en als einddoel loyaal wordt. Graag wil ik creatieve
ideeën bedenken hoe het merk zich onderscheidt van de producten van de concurrent en verschilt van het concept van
naamsbekendheid.

VOORKEUREN
BRANCHE VOORKEUR

Fashion, Lifestyle, Beauty, Voeding, Retail, Cultuur,
Toerisme

WERKGEBIED

Omgeving Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Den Haag

BESCHIKBAARHEID

32/40 uur per week

CONTRACTDUUR

20 maanden

EIGEN AUTO

Nee

REFERENTIES
Bas Heerkens | Liftoff Marketing
Marketing Manager
Contactgegevens op aanvraag
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SOCIAL
LinkedInpagina - Ylva Koevoet

