Junior Hasenaar
Ik ben Junior Hasenaar, 26 jaar en woonachtig in Bussum. Ik
omschrijf mezelf als een enthousiaste en gedreven persoon.
Daarnaast blijf ik graag up-to-date over de laatste ontwikkelingen
omtrent het Online Marketing werkveld en zie ik het als een
uitdaging om het vervolgens toe te passen in mijn eigen werk.

14-10.1994
Bussum
Junior@leaped.nl

Verder focus ik mij op mijn eigen mindset en probeer ik mij zodanig
te ontwikkelen dat ik mijn doelen en ambities behaal. Zo ben ik een
eigen horecazaak begonnen en ben ik in het afgelopen jaar meer dan
8 kilo afgevallen. Daarnaast ben ik brandweerman geworden omdat
ik graag mensen wil helpen. Het enige wat mij nu nog rest: Online
Marketeer worden!

06-12530744
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
MEI 2019 - MEI 2021

Online marketeer & Co-founder | Goois Gajes
Opstellen van reclamecampagnes, E-commerce, onderhoud van
social media

MEI 2018 - 2021

Allround medewerker | Mokumboot
Bootverhuurbedrijf, contracten opstellen, planningen maken,
instructies geven, dagverslagen maken en overige administratieve
werkzaamheden.

DECEMBER 2020 - MAART 2021

Installateur/koerier | Coolblue
Afleveren van witgoed, installeren van apparatuur, instructies
geven, besturen van voertuig.

2018 - 2020

Allround medewerker | Kippersluis
Orderpicker, aanvullen van tegels, vullen van bigbags, advies geven
over straat/sierwerk.

OPLEIDINGEN
OKTOBER 2021 - HEDEN

Online marketing traineeship
Leaped

2018 - 2019

Pabo
Hogeschool van Amsterdam

2016 - 2018

2

CV • JUNIOR HASENAAR

Brandweerman Manschap a

MOTIVATIE
Een aantal jaar geleden heb ik samen met mijn twee broers een eigen horecazaak opgericht. Het beginnen van een
eigen zaak leidt tot verschillende uitdagingen, wat je zowel analytisch als creatief moet benaderen om ze vervolgens
op te lossen. Er is veel marktonderzoek gedaan, er is goed nagedacht over welke doelgroep de focus had en hoe we
anders dan onze concurrenten konden zijn. Zodat we en een stempel konden zetten in Bussum.
We gingen van start als de brandweer. Veel klanten, een goede klantervaring en goede recensies. Totdat er iets
gebeurde waar we ons niet op konden voorbereiden: COVID-19. Er is met man en macht geprobeerd onze tent
draaiende te houden, maar na enige tijd zijn we tot de conclusie gekomen dat het runnen van de zaak niet langer
rendabel was. De mentale gezondheid van mijn twee broers ging achteruit, we vielen helaas niet onder het
steunpakket en hadden nog geen buffer opgebouwd.
Ondanks het verlies ben ik tijdens mijn werkzaamheden binnen het bedrijf wel tegen een andere kans aangelopen, die
ik met beide handen wil aangrijpen. Dit is de Online Marketing branche. Tijdens onze horecaonderneming was ik
verantwoordelijk voor de online campagnes, dit leidde tot veel energie en plezier. Na verdere verdieping en het volgen
van cursussen was ik vrij snel overtuigd van de mogelijkheden binnen het vak en van mijn intrinsieke motivatie om voor
dit vak te kiezen. De instap naar Leaped is een prachtige kans om mij verder te ontwikkelen als (junior) Online
marketeer.

VOORKEUREN
BRANCHE VOORKEUR

Horeca, Retail, Cultuur, Toerisme, Onderwijs & Onderzoek,
Land & Tuinbouw,

WERKGEBIED

Omgeving Bussum

BESCHIKBAARHEID

32/40 uur per week

CONTRACTDUUR

20 maanden

EIGEN AUTO

Ja

REFERENTIES
Bas Heerkens
Marketing Manager
Contactgegevens op aanvraag
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SOCIAL
LinkedInpagina Junior Hasenaar

