
BOUKE 
TEN VOORDE

Werkervaring

Opleiding

Online marketeer | Leaped

Binnen de opleidingsperiode van Leaped leer ik alle
basisvaardigheden om een goede online marketeer te
worden. Ik houd mij zowel bezig met SEO,SEA, Content
marketing, Social media, personal branding, UX ,CRO, E-
mailmarketing.

Juli 2022 - Heden

Klantexpert Sales | Koninklijke KPN N.V. 

Klanten telefonisch helpen met problemen en deze service
gesprekken omzetten in sales gesprekken.

September 2021 - Heden

Marketing en Design | ID4MOTION b.v.

Zoeken en benaderen van leads, 
Ontwerpen van brochures, posters en video's
Bedenken van marketingstrategieën 
Online activiteiten beheren

Verantwoordelijk voor marketing- en verkoopactiviteiten
December 2018 - Juni 2021

Online marketing traineeship | Leaped
Academy, Hilversum
Juli 2022 - Heden

HBO Graphic Design | ArtEZ Hogeschool voor
de Kunsten, Arnhem
September 2018 - Juni 2019

HBO Graphic Design | ArtEZ Hogeschool voor
de Kunsten, Zwolle
September 2016 - Juni 2018

Ik ben een zeer gemotiveerde ontwerper en marketing
medewerker met veel werkervaring en passie. In mijn
vrije tijd hou ik van creatieve bezigheden waaronder
onderhouden van een youtube kanaal en gitaar spelen. 

Al snel na mijn studie op het ArtEZ ben ik in aanraking
gekomen met het vak marketing door mijn
werkzaamheden bij ID4MOTION B.V. Hier ben ik verliefd
geworden op marketing. De denkwijze en grafische
skills die ik heb geleerd tijdens mijn studiejaren bleken
een perfecte eerste stap te zijn om het vakgebied in te
komen. Marketing geeft mij het gevoel dat ik waarde
kan toevoegen aan een bedrijf en dat wij dan samen
groot kunnen worden. Nu ben ik opzoek naar mijn
nieuwe werk avontuur waar ik mijn marketing en
design vaardigheden in kan stoppen. 

Persoonlijk profiel

"Creatief en gemotiveerd om het
data stuk eigen te maken. Kan goed

overweg met de verschillende
Adobe programma's en heeft al wat

werkervaring."

De marketeers van morgen.

25 augustus 1998 | Hengelo | bouke@leaped.nl |
+3168699405 | 32/40 uur | Rijbewijs: ja

Hoofd van grafisch ontwerp | MolenDesign

Molendesign is een eigen onderneming waar ik grafische
producten maak voor klanten. Video's, logo's, posters, voice-
overs, huisstijlen, campagnes et cetera. Hierbij heb mijn
bedrijfspartner en ik mooie producten gemaakt voor
verschillende klanten. 

Verder heb ik op zzp basis gewerkt bij Villa de Haer in
Oldenzaal voor diverse klanten.

December 2018 - Juni 2021

Google Digitale Werkplaats 
Google Analytics 
Google Ads Fundamentals 
Google Ads Display 
Google Shopping-advertenties 
Google Ads Search 
Google Ads Measurements
Channacademy

Certificaten

Graphic design
Social media
SEO
Social Ads
Sociaal
Ondernemend

Talenten en vaardigheden


