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SEO
SEA
Performance Marketing
Marketplaces 
Social Ads

Mijn naam is Mahmoud, Ik woon al heel mijn leven in Amsterdam. Ik heb een passie voor
sport, je kunt mij daarom ook vaak in de sportschool of op een voetbalveld vinden. 
Naast sport ben ik ook zeer geïnteresseerd in online marketing. Na het afronden van de
opleiding Marketing & Communicatie heb ik dan ook besloten om mij verder te ontwikkelen
binnen online marketing. Zo ben terecht gekomen bij Leaped, waar ik met veel plezier leer
over de verschillende aspecten van online marketing en data analyse.

Mijn interesses en sterke punten binnen het vakgebied online marketing zijn: 

Kort samengevat ben ik een leergierig en heel ambitieus persoon die graag meer leert over
onderwerpen die mij interesseren. Doordat ik zeer brede interesses heb, ben ik van nature
ook erg planmatig in mijn manier van werken.

De marketeers van morgen.

"Mahmoud is een enthousiaste, data-gedreven marketeer.
Met een vrolijke glimlach en veel energie is geen taak te groot

voor deze online marketing/communicatie specialist. "



Online Marketeer | Leaped, 02 2022 - heden
Tijdens een intensieve bootcamp van 8 weken heb ik mijn kennis mogen verbreden in de
verschillende aspecten van online marketing. Dit heb ik gedaan door middel van online
lessen en cursussen. Tijdens deze cursussen heb ik ook meerdere certificaten behaald in
de richting van online marketing en data analyse.

Online Marketeer | Keenr, 06 2022 - heden
Ik ben bij Keenr als allround marketeer aan de slag gegaan voor 2 vacaturewebsites. Hier
heb ik gewerkt aan SEO, copywriting, content en de huisstijl van de websites/social
kanalen. Momenteel houd ik mij ook bezig met een communicatieplan.

SEO Specialist | Poison Ivy, 04 2022 - 06 2022
Na de bootcamp bij Leaped van 2 maanden heb ik nog eens 2 maanden stage gelopen als
SEO specialist. Hier heb ik zoekwoordanalyses gedaan, blogs geschreven,
contentstrategieën opgezet, linkbuilding en pagina's geoptimaliseerd. Ik heb voornamelijk
gewerkt met Ahrefs en ScreamngFrog.

Accountmanager | Verisure, 09 2021 - 01 2022
Als Accountmanager bij Verisure hield ik me voornamelijk bezig met het werven van
nieuwe klanten. Dit heb ik gedaan door middel van warme en koude leads. Ik heb hier veel
kennis opgedaan met betrekking tot sales en klantcontact. 

Stagiair Marketing | And More Real Estate, 01 2021 - 06 2021
Voor mijn afstudeerstage heb ik 6 maanden stage gelopen bij het makelaarskantoor And
More Real Estate. Hier heb ik verschillende activiteiten uitgevoerd zoals het beheren van
de social media kanalen, content maken, de website optimaliseren en aanpassen,
woonwensen van klanten vervullen en een marktonderzoek.

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
Februari 2022  - Heden

Studie | Commerciële economie, Hogeschool
van Amsterdam
September 2021 - November 2021

Marketing & communicatie| ROCvA 
September 2019 - Juni 2021

SEO, SEA, PERFORMANCE MARKETING, UX

Google Digitale Werkplaats 
Google Analytics Google Ads
Fundamentals 
Google Ads Display 
Google Shopping-advertenties 
Google Ads Search 
Google Ads Measurements
Verschillende CXL certificaten 

Certificaten


