Mats Vermeij
Hey! Mijn naam is Mats Vermeij en ik ben woonachtig in Papendrecht. Ik
omschrijf mezelf als een ontzettend leergierig en enthousiast persoon.
Daarnaast ben ik communicatief sterk en ben ik graag met mensen in
contact. Interactieve presentaties vind ik een van de meest effectieve
manieren om iets over te brengen.

14-04-1995
Papendrecht
mats@leaped.nl
+31621166025
Rijbewijs: Ja

In 2011 ben ik begonnen aan mijn marketing avontuur. Ik startte op het
MBO en heb uiteindelijk tot een een pre-master doorgestudeerd. Elke
opleiding stond in het teken van marketing, én daar wil ik nog beter in
worden. Daarnaast heb ik voor mijn minor gekozen om social marketing te
volgen.
Zoals hierboven omschreven heb ik daadwerkelijk een passie voor het vak
marketing. Online marketing is iets wat hier en daar terug kwam tijdens
mijn studies, maar er is nooit echt diep op in gegaan. Gelukkig liep ik
Leaped tegen het lijf. Zij kunnen mij de kennis geven, zodat ik een start als
online marketeer kan maken.

EXPERTISE

1

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
DECEMBER 2015 - HEDEN

Instructeur | Sportcentrum Physique
-

AUGUSTUS 2019 - AUGUSTUS 2021

Social Media Expert | Netino in opdracht van Bol.com
-

FEBRUARI 2019 - AUGUSTUS 2019

Klantcontact via Social Media (Facebook, Twitter en E-mail)
Oplossen van problemen van klanten in CRM
Aanspreekpunt en ondersteunen collega’s met hun
werkzaamheden

Afstudeerstagiair | Sport Performance Centre Rijnmond
-

SEPTEMBER 2017 - FEBRUARI 2018

Het geven van cardioboxing lessen aan leden

Onderzoek naar senioren binnen regio Rijnmond omtrent
sporten
Schrijven van marketingcommunicatieplan om de dienst te
promoten onder senioren binnen regio Rijnmond

Marketing stagiair | Koninklijke van Twist
-

-

Marktonderzoek verricht
Marketingplan geschreven voor een nieuw product/dienst

dffdf-

OPLEIDINGEN
SEPTEMBER 2021 - HEDEN

Online marketing traineeship
Leaped

SEPTEMBER 2020- FEBRUARI 2021

Pre-Master Marketing Management
Universiteit Tilburg

SEPTEMBER 2014 - JULI 2020

Sportmarketing & Management
Hogeschool Rotterdam

SEPTEMBER 2011 - JULI 2014

Marketing en Communicatie
ROC Da Vinci College
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MOTIVATIE
Online marketing staat nooit stil. Het leeft! Er blijft nieuwe informatie bijkomen en er worden steeds weer nieuwe tools
ontwikkeld. Het is belangrijk om altijd up-to-date te blijven met betrekking tot de laatste ontwikkelingen. Het houdt de
zaag scherp! Je bent als online marketeer nooit uitgeleerd en dat is iets wat mij ontzettend aantrekt.
Tijdens mijn studies zag ik hoe online marketing aan het groeien was. Ik weet alleen nog te weinig van dit vakgebied.
Gelukkig kwam ik toen bij Leaped terecht. Zij bieden mij een mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen op het
gebied van online marketing, zodat ik mezelf verder kan ontwikkelen.
Met de vele cursussen die ik bij Leaped heb kunnen volgen is mijn kennis op verschillende gebieden, zoals Google
Analytics, SEO, SEA, social advertising, e-mailmarketing en User Experience enorm gegroeid. Momenteel wil ik me
graag verder verdiepen in SEA en Google Analytics. Ik kijk er naar uit om mezelf over een aantal jaar Digital Marketing
expert te noemen.

VOORKEUREN
BRANCHE VOORKEUR

Non-profit, Retail, Cultuur, Toerisme, Gezondheid &
Welzijnszorg, Onderwijs & Onderzoek, Land & Tuinbouw,
Overheid

WERKGEBIED

Omgeving Randstad

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
LinkedIn Mats Vermeij

