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Werkervaring

Opleiding

Online marketeer | Leaped

Tijdens het volgen van dit Online Marketing traineeship zal ik
mijn kennis verbreden op het gebied van SEO, SEA, E-
mailmarketing, User Experience, Social Advertising & Google
analytics. Ook word ik ondersteund met communicatieve
vaardigheden. 

Mei 2022 - Heden

Ondernemer/ Online marketeer | Raiszs
Infinity & Creation 

Uitgebreid branding onderzoek uitvoeren en toepassen
Content schrijven voor op de website, SEO, e-mails & social
media
Social media management 
Marketing automation bouwen, testen en lanceren 

Coachen van klanten, branding en marketingcommunicatie
taken uitvoeren. Zie hieronder een uitgebreide lijst van mijn
bezigheden en taken: 

Juni 2018 - Heden

Verschillende Cursussen 
Juli 2022 - Heden

Data Science + Salesforce administrator |  365
Careers
Adobe graphic design Cursus
Digital marketing Cursus | Clickslice | 365 Careers 

'Making the impossible, possible!’ is daarom ook één
van mijn favoriete quotes. Ik heb dus geen zessen-
mentaliteit, maar streef naar die 10. Ik ben in staat om
risico's te nemen en denk graag op een creatieve
manier mee om problemen op te lossen. 

Marketing zie ik als een vorm van art. De ideale klant
door een proces laten treden om ze vervolgens van
een koude lead naar een klant om te zetten. Het
volledig begrijpen van de ideale klant is dus naar mijn
mening de sleutel tot een goedlopende marketing en
communicatie strategie. 

Persoonlijk profiel

"Een analytische medior marketeer
met ervaring in e-mailmarketing, UX,

website optimalisatie en SEO.
Rajshri kan daarnaast goed content

maken: video, beeld en tekst."

De marketeers van morgen.

Verschillende bijbanen

Customer care + claims | Vanad Group Transavia
Secretaresse | TamTam B.V. / Dept Holding 
Secretaresse | Inmotion Consultancy & Testing

September 2015 - Maart 2020

Online marketing traineeship | Leaped
Academy, Hilversum
Mei 2021 - Heden

HBO, Business studies | Inholland Rotterdam
September 2015 - Januari 2017

HBO, Bedrijfeconomie | Hogeschool Rotterdam

September 2014 - Januari 2015

2 juli 1993 | Schiedam | rajshri@leaped.nl | 
+31683253082 | 32/40 uur | Rijbewijs: ja

Communicatie specialist
SEO
E-mailmarketing
UX
Web- en graphic design
Social media
Flexibel

Talenten en vaardigheden

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

Certificaten


