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Rijbewijs:  Ja

Ben jij op zoek naar een gedreven en ambitieuze marketeer met een passie voor het
creëren, onderhouden en verbeteren van waarde voor je bedrijf en/of klanten?

Mijn passie ligt bij het helpen van bedrijven en mensen met hun marketing. Het creëren,
onderhouden en verbeteren van waarde maakt mij gelukkig en voldaan. Ik ben vol
motivatie en interesse om de beste marketeer te zijn die Leaped te bieden heeft en geef
altijd 110% om dit waar te maken.

Door mijn ambitie om later mijn eigen marketing agency te starten nadat ik de nodige skills
heb opgebouwd ben ik gaan specialiseren in PPC Advertising en Data analyse. Dit, samen
met mijn droom om een digital nomad lifestyle te realiseren, maakt mij uniek in mijn aanpak
en inzet.

Ben jij op zoek naar iemand die zijn passie, ambitie en specialisaties kan inzetten voor
jouw marketing? Stuur mij dan een berichtje. 

Bonus: In mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd en toegewijd bezig met sport, onder andere
fitness en Brazilian Jiu Jitsu, sim-autoracen en schaken.

De marketeers van morgen.

"Indigo is slim, gedreven en heeft super veel interesse in data
& SEA. Essentieel voor in je team! "



Design van de websites aangepast en meegewerkt in het opbouwen van een community
en verkeer naar de website brengen.
Ik leer en werk hier aan onder andere over SEA, SEO, UX, Data, Socials en email-
marketing.
Ik heb hier ervaring opgedaan met het werken aan CMS systemen.

Ik heb meegewerkt in het opbouwen van een community en verkeer naar de website
brengen.
Ik leer en werk hier aan onder andere over SEA, SEO, UX, Data, Socials en email-
marketing.
Ik heb hier ervaring opgedaan met het werken aan CMS systemen.

Runner | Picnic B.V
Vulmedewerker | Jumbo Supermarkten
Festivalmedewerker | Lepetje Lepeltje
Keukenhulp | Vuurproeven
Community builder voor (5k+) Youtubers

Online Marketeer | Onlinemarketingvacatures.com, 11 2022 - heden

Online Marketeer | Storemanagers.com, 11 2022 - heden

Online Marketeer | Leaped,  10 2022 - heden
Tijdens het traineeship van Leaped word ik opgeleid tot allround marketeer. Tijdens de
intensieve bootcamp en interne case heb ik brede kennis opgedaan over meerdere
onderwerpen o.a SEO, SEA, UX, content marketing, branding, Google Analytics en social
media. Ook heb ik altijd toegang tot het CXL leerplatform, waar ik atlijd informatie kan halen.

Verschillende bijbanen |

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
Oktober 2022  - Heden

Gymnasium | JvO, Amersfoort
2013-2020

SEA, SEO, UX/CRO & DATA

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

Certificaten


