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Mijn naam is Jaimy Hellingman, 25 jaar en ik woon in Berkhout, een dorp dat grenst aan
Hoorn. Ik heb als opleiding Marketing & Communicatie gestudeerd en ik kwam er snel achter
dat ik een grote interesse had in Online Marketing. Ik zie Leaped als een perfecte plek om
mijn Online Marketing kwaliteiten te verbeteren en werkervaring op te doen binnen de Online
Marketing branche. Buiten het werk sta ik graag op het tennisveld, in de sportschool of in de
boksschool. Ik speel ook graag piano en hou heel erg van muziek.

Sinds ik in aanraking ben gekomen met Online Marketing heb ik er veel interesse in
gekregen. Ook in mijn vrije tijd houd ik mij veel bezig met social media zoals Youtube &
Instagram. De laatste tijd ben ik werkzaam geweest met het opzetten van twee
vacatureplatformen. In dit project heb ik een leidende rol aangenomen. Dit heeft een hele
grote positieve bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling,Online Marketing
vaardigheden en ontwikkeling op communicatiegebied. Op Online Marketing gebied ben ik
het meest geinteresseerd in SEA/SEO en vind ik het leukste om te werken met data en het
runnen van advertenties.

Ik zou mij graag ontwikkelen op alle vlakken van Online Marketing maar in de toekomst toch
specialiseren op SEA en SEO. Ik zou mij na het traineeship van Leaped graag mijzelf een
volwaardig Medior Online Marketeer kunnen noemen. In de verre toekomst zou ik graag een
eigen bedrijf beginnen op het gebied van Data Analyse/Advertising

De marketeers van morgen.

"Een harde werker en een sociale gast. Gedreven om alle kanalen eigen te
maken. Een aanwinst voor het team!"



Meegeholpen met de opbouw van de website en start van het platform. Daarbij heb ik een
leidende rol ingenomen waarbij ik sturing geef aan een groep online marketeers van Leaped.

Onderwerpen waar ik kennis over op doe, zijn: SEO, SEA, UX, content marketing,
branding, Google Analytics en social media. 

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, Emailmarketing.

Een plan geschreven om jongeren te bereiken met het juiste social media platform.
Daarbuiten veel andere marketing en communicatie uitgevoerd. 

Vragen beantwoorden van bewoners via een CRM systeem, Formulieren, Enquêtes
opzetten voor burgers.

Marketingactiviteiten uitvoeren o.a, posters-, flyers maken, social media onderhouden.

Host 
Test2Fly UK Winkelmedewerker
 Decathlon Verkoper 
Cupair Inventarisatie 

Online Marketeer OMV & Storemanagers.nl 06-2022 - Heden

Online marketeer | Leaped | 6-2022 - Heden

Stage Marketing/Communicatie | Gemeente Koggenland | 11-2017 - 4-2018

Stage Marketing Medewerker | 1 Group Solution | 12-2016 - 5-2017

Verschillende bijbanen 05-2014 - 08-2021. 

Werkervaring

Online marketing traineeship | Leaped 
Juni 2022 - Heden

ROC Horizon College | MBO 4 
Marketing en Communicatie, 
Augustus 2015 - Juli  2018

MAVO | Werenfridus, Hoorn
Augustus 2010- Juni 2014

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

Certificaten Opleidingen

SEO, SEA, SOCIAL ADVERTISING, E-MAIL MARKETING


