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Rijbewijs:  Ja

Hoi! Ik ben Rogier. 

Mijn vrienden noemen me een leergierige duizendpoot, een spontane grapjas en
een genie als het gaat om creativiteit. Als ik iets wil weten of iets nieuws wil leren,
dan ga ik er vol voor en laat ik me niet snel uit het veld slaan. 

Of het nu gaat om social media, e-mailmarketing of SEO, ik ben er altijd mee
bezig om de beste resultaten te behalen. Mijn sterkste kwaliteiten zijn het
analyseren van data en het gebruik van AI en marketing automatisering. 

Mijn droom is om bij een bedrijf te werken waar ik mijn creativiteit en
vaardigheden optimaal kan inzetten en waar ik mijn passie voor marketing kan
delen met een team van enthousiaste professionals. 

Dus als je denkt dat ik een goede aanvulling zou zijn op jouw team, aarzel dan
niet om contact met me op te nemen!

De marketeers van morgen.

"Spontaan, leergierig en veel motivatie om in de online
marketing wereld de beste te zijn!"



Tijdens het traineeship van Leaped word ik opgeleid tot een kundige, zelfverzekerde
allround marketeer. Ik doe vaardigheden op binnen SEO, SEA, e-mailmarketing,
Google Ads, UX, social en content marketing. Via Leaped word ik op basis van
detachering / deta-vast ingezet.

Parkour en Freerunninglessen geven

Algemene politie werkzaamheden

Supervisie F&B
Supervisie huishouding
Administratie
Personeelszaken

Medewerker bediening | Old Pall, Zoetermeer
Medewerker bar | Clooney's, Zoetermeer
Medewerker bar en bediening | Discotheek Locomotion
Medewerker horeca | Verschillende andere bedrijven

Online Marketeer | Leaped  10 2022 - heden

Coach / Trainer | Parkour Disciplines 2010 - Heden

Hoofdagent | Politie | 09 2017 - 09 2022

Assistent Manager | Bastion Hotels | 2009 - 2011

Verschillende bijbanen | 2007 - 2017

Werkervaring

SEO, SEA, CONTENT MARKETING, UX,  E-MAIL MARKETING

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
Oktober 2022  - Heden

Allround Politie medewerker | Politie Academie
September 2017 - September 2020

Media en Entertainment Management HBO |
Inholland, Den Haag
September 2011 - September 2016

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

Certificaten

Horeca Ondernemer Manager MBO |
September 2005 - September 2009


