De marketeers van morgen.

IRIS
VAN GASTEL

Werkervaring
Online marketeer | Blis Digital via Leaped

09 november 1998 | Roosendaal | iris@leaped.nl |
+ 31 6 43 66 35 78 | Rijbewijs: ja

Persoonlijk profiel
Hi! Mijn naam is Iris, 23 jaar en woonachtig in
Roosendaal. Tijdens mijn opleiding kwam ik achter
mijn interesse in online marketing. Ik vind het
interessant om doelgroepen in kaart te brengen om zo
op de juiste manier hierop in te kunnen spelen met
behulp van het creëren van content en het opzetten
van marketingcampagnes.
Het combineren van creativiteit met data gedreven
analyses en oplossingen is waar ik energie van krijg. Ik
zou mezelf beschrijven als een gedreven, leergierige en
resultaatgerichte online marketeer.

mei 2022 - Heden
Het onderhouden & analyseren van social media kanalen
Linkedin, Twitter & Facebook
Search Engine Optimization (SEO)
Zoekwoorden onderzoek & optimalisatie
Analyseren en rapportages maken
Google Analytics & Google Search Console
WordPress
Beheren van content

Sales Advisor | s.Oliver, Roosendaal
juni 2020 - februari 2022
Het adviseren van klanten tijdens hun aankoopproces
A.d.h.v. VM richtlijnen de winkel er verzorgd houden

Afstudeerstage HRM en marketing |
Tummers Food Processing Solutions,
Hoogerheide
februari 2021 - juli 2021

Talenten en vaardigheden
SEA
SEO
Social Ads
Sociaal
Gedreven

Onderzoek naar de arbeidsmarketing in de technische
sector
Het verbeteren van de verbinding tussen marketing en HR
om zo meer en betere kandidaten aan te kunnen trekken.

Stagiaire HRM en online marketing |
coLanguage, Valencia
augustus 2019 - januari 2020

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

Het screenen van CV's en het uitvoeren van
sollicitatiegesprekken
Keyword research & copywriting volgens SEO richtlijnen

Opleiding
Online marketing traineeship | Leaped
Academy, Hilversum
maart 2022 - Heden

"Iris is een gedreven maar ook
vooral een zeer gemotiveerde
marketeer die zich continu 100%
inzet om zich te ontwikkelen.
Echt een topper om erbij te
hebben!"

Minor Digital Marketing | Hogeschool
Rotterdam, Rotterdam
september 2020 - januari 2021

Bsc International Business and Management |
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
september 2017 - juli 2021

