
De marketeers van morgen.
Word ook online marketeer met Leaped. 
Jij bent gemotiveerd en bereid hard te 
werken, wij regelen de rest.

Als trainee bij Leaped word je allround opgeleid tot  
online marketeer. 
Je maakt kennis met alle facetten binnen online marketing 
en kiest zelf waar jouw voorkeur ligt, mocht je je willen gaan 
specialiseren. Marketing is zeer veelzijdig en je kan er dus ook 
verschillende kanten mee op gaan!

Je start het traineeship met een intensief opleidingstraject  
van twee maanden.  
Hier leren wij jou de basiskennis die je nodig hebt om de 
aansluitende twee maanden jouw nieuwe kennis toe te passen 
in de praktijk. Deze praktijkperiode is essentieel om ervoor  
te zorgen dat jij jouw kennis leert toepassen zoals dit  
daadwerkelijk in de praktijk wordt gedaan.

Leaped Academy biedt, naast het standaard opleidingstraject, 
maandelijkse online masterclasses aan voor al onze trainees. 
Hier worden relevante onderwerpen en/ of tools toegelicht  
binnen online marketing. Daarnaast hebben wij een online 
e-learn platform waarin jij zelf variërende thuisstudies kunt 
volgen, naast de modules uit de opleidingsfase. Je bepaalt zelf 
welke extra trainingen je wilt doen, afhankelijk van jouw  
interesses, en in welk tempo.

DE OPLEIDING

WAT GA JE LEREN?

LEAPED ACADEMY
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“Je maakt kennis met alle facetten binnen online 
marketing en kiest zelf waar jouw voorkeur ligt, 
mocht je je willen gaan specialiseren. Marketing is 
zeer veelzijdig en je kan er dus ook verschillende 
kanten mee op gaan!”



LEAPED ACADEMY

De marketeers van morgen.

Leaped Academy is een mix van klassikale en online lessen, 
online trainingen en kennissessies. De klassikale en online 
lessen zijn onderdeel van de eerste twee maanden van het 
traineeship. Wij zorgen ervoor dat jij eerst een goede  
kwalitatieve basiskennis ontwikkelt voordat je dit in praktijk 
gaat toepassen.

WELCOME TO

  
  

LEAPED ACADEMY

Tijdens het traineeship krijg je automatisch toegang tot ons 
online e-learn platform. Dit platform wordt zowel tijdens het 
opleidingstraject als gedurende de rest van het traineeship 
gebruikt om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Je  
bepaalt zelf welke extra trainingen je wilt doen, afhankelijk 
van jouw interesses, en in welk tempo.

ONLINE E-LEARN PLATFORM

Tijdens het volgen van het traineeship zul je meerdere 
officiële certificaten ontvangen op basis van jouw nieuwe 
opgedane marketingkennis. Deze certificaten zijn een 
uitblinkende toevoeging aan jouw CV.

CERTIFICATEN

DE EERSTE TWEE MAANDEN

• Een kosteloze opleiding ter waarde van € 6.000,-

• € 250,- bruto per maand tijdens de opleiding

• Reiskostenvergoeding

• Telefoonkostenvergoeding

• MacBook 

JAAR 1 & 2 (MAAND 3 T/M 16)

• Een contract van 20 maanden (minimaal 32 uur)

• Maand 3 t/m 8: € 1.750,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur)

• Maand 9 t/m 16: € 1.900,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur)

• Maandelijkse kennissessies

• Vakantiegeld

• 20 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur)

• Pensioensregeling

• Telefoonkostenvergoeding

• Reiskostenvergoeding 

JAAR 2 (MAAND 17 T/M 24)

• Maand 17 t/m 24: € 2.100,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur)

• Maandelijkse kennissessies

• Vakantiegeld

• 20 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur)

• Pensioensregeling

• Telefoonkostenvergoeding

• Reiskostenvergoeding
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Google Analytics

Google Data Studio

Google Ads (SEA)

Search Engine Optimization

Conversion Rate Optimization

Social Advertising

User Experience

Contentmarketing

E-mailmarketing

OVER HET ONLINE MARKETING TRIANEESHIP

Het probleem
Er is momenteel een gigantische vraag naar online marketeers. Bijzonder genoeg kan 
het als ambitieuze online marketeer in spé toch zeer lastig blijken om aan een baan te 
komen. Hoe is dit mogelijk in een markt die gedomineerd wordt door schaarste?  
Dat vroegen wij ons ook af.

 
De oplossing
Het antwoord op deze vraag is tegenstrijdig. Je wordt niet aangenomen omdat geen 
twee jaar werkervaring hebt. Zonder aangenomen te worden kun je nooit aan die twee 
jaar werkervaring komen. Gelukkig hebben wij een oplossing voor dit dilemma bedacht: 
Leaped.

-   Een intensieve gecertificeerde opleiding van 2 maanden.
-   Na de opleiding 2 maanden praktijkervaring opdoen
-   20 maanden detachering bij diverse opdrachtgevers
-   Continu begeleiding van senior marketeers
-   Leaped Lab: maandelijkse kennissessies op ons hoofdkantoor
-   Basissalaris, MacBook, reiskosten, telefoonvergoeding en pensioenregeling

Word ook online marketeer met Leaped. Jij bent gemotiveerd en bereid hard 
te werken, wij regelen de rest.

BEGIN NU JOUW AVONTUUR BIJ LEAPED

Wij zorgen ervoor dat jij aan de slag kunt als online marketeer. Met al meer dan zes jaar 
ervaring in het opleiden en begeleiden van nieuw digitaal talent weet je zeker dat bij 
ons goed zit. 

-  Een goed opleidingstraject waarbij we rekening houden met vraag vanuit de markt
-  Persoonlijke begeleiding zowel tijdens de opleidingsperiode als detacheringsperiode
-  Mogelijkheid voor trainees om zelf te kiezen of en waarin zij zich willen specialiseren
-  Je ontvangt meerdere certificaten om jouw CV te versterken

“Na twee jaar werkervaring 
kun je als online marketeer alle  
kanten op gaan. Versterk ook  
jouw kans in de markt!”
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