
BRITT
VAN RIJST

Werkervaring

Opleiding

Marketing en Publiciteit Stagiaire | Meulenhoff
Boekerij 

Afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van
communicatie- en marketingactiviteiten voor de
doelgroep van de Digital first-lijn
Creëren van persberichten en mailings voor
boekhandelaren 
Creëren en managen van content voor social media

September 2021 - Januari 2022

Verschillende bijbanen
November 2013 - December 2019

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

Master Communicatie en Organisatie |
Universiteit Utrecht
September 2020 - Januari 2022

Bachelor Communicatie- en
Informatiewetenschappen | Universiteit
Utrecht
September 2016 - Juli  2020

In mijn carrière wil ik mij graag door blijven
ontwikkelen om een succesvolle online marketeer te
worden. Ik ben dan ook leergierig en grijp uitdagende
taken met beide handen aan. Ik vind het leuk om met
een analytische blik naar problemen te kijken en deze
aan de hand van onderzoek op te lossen. Met mijn
doorzettingsvermogen zal ik alles op alles zetten om bij
te dragen aan het succes van uw bedrijf. 

Ik ben een snelle leerling en kan mij goed aanpassen
aan verschillende situaties. Daarnaast werk ik
georganiseerd en kom ik mijn afspraken na.
Samenwerken in een team is voor mij dan ook geen
probleem. 

Persoonlijk profiel

"Britt is ons multimedia talent.
Analytisch waanzinnig sterk. Ze kan
daarnaast social en search kanalen

beheren, content creëren en het
bereik boosten via ads. UX en e-mail

interesseren Britt ook."

De marketeers van morgen.

7 juni 1997 | Rotterdam | britt@leaped.nl |
+31652766372 | 32/40 uur | Rijbewijs: nee

Cassière bij Albert Heijn 
Promotiemedewerker bij Brandfuture BV

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

Certificaten

SEO
Social Media
UX
Gedreven
Efficiënt
Teamspeler
Analytisch vermogen

Talenten en vaardigheden

Online marketeer | Leaped

Binnen de opleidingsperiode van Leaped leer ik alle
basisvaardigheden om een goede online marketeer te
worden. Ik houd mij zoal bezig met SEO, SEA, Content
Marketing, Social media, Personal Branding, UX , CRO en E-
mailmarketing.

Mei 2021 - Heden


