
SAMI 
MENDES

Werkervaring

Opleiding

Oprichter | Goalaso podcast

Content 
Social media management en beheer 
Programma 
Editor 

Bij Goalaso podcast help ik mee met het opzetten van een
voetbaltalkshow. Hierin ben ik verantwoordelijk voor het
programma, content en social media. Vervolgens houd ik mij
ook bezig met het bewerken van het programma om het
klaar te zetten voor op alle streamingsdiensten. 

Oktober 2020 - Heden

Sales support | Solutions Radio B.V. 

Website optimalisatie 
 Sales 
Social media 
Klantenservice 

Bij Solutions radio was ik verantwoordelijk voor telefonische
klantvragen, bestellingen en reparaties. Daarnaast hield ik mij
bezig met de website optimalisatie en social media
management van het bedrijf. 

November 2020- December 202

Backoffice medewerker | Hollandsnieuwe

Klantenservice 
Social media beheer 
Proces optimalisatie

Tijdens deze periode was ik verantwoordelijk voor tweedelijns
klantvragen en proces optimalisatie. Daarbij hield ik mij ook
bezig met het oplossen van klantvragen via social media. 

Januari 2020 - Oktober 2020

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

Nima A  Online Marketing | ICM, Utrecht
November 2017 - Februari 2019

HBO Commerciële Economie| Hogeschool
Rotterdam
September 2010- Juli 2015

Mijn naam is Sami Mendes, 32 jaar en ik ben op zoek
naar leerzame opdracht voor 40 uur per week. 

Mijn ervaringen in sales, social media en
klantadministratie hebben enorm bijgedragen aan
mijn goede communicatieve vaardigheden. Verder
beschik ik ook over een sterk analytisch vermogen en
ga ik graag oplossingsgericht te werk. Met mijn
vaardigheden en competenties ben ik van
toegevoegde waarde voor het online marketingteam
van uw bedrijf. 

Persoonlijk profiel

Analytisch vermogen
Sales
Communicatie
Creatief
Sociaal
Ondernemend

Talenten en vaardigheden

"Sami is een proactieve en
analytische marketeer. Hij maakt
er een sport van om processen te
doorgronden voor een optimale

inzet  van tijd en middelen."

De marketeers van morgen.

8 juli 1989 | Rotterdam | sami@leaped.nl |
+31648280075 | 32/40 uur | Rijbewijs: Ja

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

Certificaten

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.

Juni 2022 - Heden


