Lara Hanekroot
Mijn naam is Lara Hanekroot en ik ben 22 jaar. Ik woon in Harmelen. Ik heb
mijn opleiding Marketing & Communicatie afgerond op het MBO Rijnland in
Woerden. Na het behalen van mijn opleiding wilde ik graag aan de slag
binnen het marketing vakgebied.
Toen kwam ik bij Leaped terecht die me de perfecte kans aanbood om aan
meer werkervaring te komen, mezelf te ontwikkelen in online marketing en
straks aan de slag te kunnen als online marketeer.

09-11-1998
Harmelen
lara@leaped.nl

Online marketing spreekt me enorm aan. Ik vind het leuk om het online
gedrag van klanten te onderzoeken en te meten. Daarnaast vind ik ook
content marketing leuk en om via social media een band op te bouwen met
je volgers en uiteindelijk je klanten.

0610079173
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

CV • Lara Hanekroot

PROFESSIONELE ERVARING
SEPTEMBER 2021 - HEDEN

Online marketeer | Leaped
Op dit moment maak ik deel uit van het traineeship programma om
opgeleid te worden tot online marketeer. Dit traineeship bestaat uit
een intensieve opleiding van 7 weken, met aansluitend een stage.
Zo leer ik alle perikelen van het vak om daarna volledig ingezet te
kunnen worden als online marketeer.

MAART 2021 - HEDEN

Allround Medewerker | GGD Regio Utrecht
Deze baan omvat meerdere werkzaamheden die niet-medisch zijn.
De werkzaamheden zijn: (Wachtkamer) Host, Administratie en
Runner. Als Host ontvang je cliënten en controleer je de
documenten. M.b.t. administratie hou ik me bezig met het registratie
en het verwerken van de gegevens van de cliënten. De Runner zorgt
dat het personeel is voorzien van voldoende materiaal. Tot slot de
wachtkamer host en die zorgt dat alles op niet medisch gebied
soepel verloopt in de wachtkamer.

NOVEMBER 2019 - JULI 2020

Bediening | ‘t Zusje Woerden
Hierbij nam ik bestellingen op van de gasten, stond ik achter de bar
of bracht ik het eten en drinken.

SEPTEMBER 2019 - DECEMBER 2019

Stagiaire Marketing & Communicatie | Cinnovate
Hierbij ondersteunde ik: werkzaamheden voor het Forever Young
Festival, het maken van content op het forum en social media, foto’s
maken voor de webshop van Forever Young Festival. Verder heb ik
een marktonderzoek moeten doen en een vraagstuk gedaan. Voor
dit vraagstuk moest ik uiteindelijk een projectplan schrijven en
uitvoeren.

OPLEIDINGEN
SEPTEMBER 2021- HEDEN

Online marketing traineeship
Leaped

AUGUSTUS 2016-JULI 2020

Marketing & Communicatie
MBO Rijnland Woerden

AUGUSTUS 2012-JULI 2016

VMBO Kader Handel & Administratie
Kalsbeek Bredius
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MOTIVATIE
Tijdens mijn opleiding heb ik me zowel beziggehouden met online als offline marketing. Daar heb ik mijn interesse
ontdekt voor online marketing. Wat ik tijdens mijn opleiding altijd heel leuk vond was: websites beoordelen en
verbeteren, social media marketing, content marketing en SEO gerichte teksten schrijven.
Die interesse was voor mij de reden om te beginnen aan het traineeship van Leaped. Tijdens dit traineeship komen alle
nodige onderdelen langs om als online marketeer ingezet te worden. Ik kijk ernaar uit om mezelf verder te ontwikkelen
binnen online marketing en uiteindelijk bij u aan de slag te gaan!

VOORKEUREN
BRANCHE VOORKEUR

Retail, Cultuur, Toerisme, Gezondheid & Welzijnszorg,
Onderwijs & Onderzoek

WERKGEBIED

Omgeving Utrecht/Amersfoort

BESCHIKBAARHEID

32/40 uur per week

CONTRACTDUUR

20 maanden

EIGEN AUTO

Nee

REFERENTIES
Bas Heerkens
Marketing Manager
Contactgegevens op aanvraag
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SOCIAL
Lara Hanekroot | LinkedIn

