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Opleiding

Traineeship online marketing | Leaped 

Tijdens de traineeship word ik opgeleid tot online markteer
die een brede kennis heeft van de basis van online marketeer.
Na de traineeship zijn onderwerpen als SEO, Content
marketing, UX, E-mail marketing, SEA & CRO mij niet vreemd.  

September 2022 - Heden 

Student Assistent & Coördinator|
Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam 

Het ondersteunen van docenten tijdens de corona
periode, door lessen op te vangen;
Het helpen van studenten met de verslagen en vakken;
Het coordineren van studenten activiteiten.  

September 2020 - juli  2021 

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

Bedrijfskunde | Hogeschool van Amsterdam 
September 2018 - Juli  2022
Minor: Marketing voor niet marketeers

Mavo & Havo | Vellesan College, IJmuiden 
September 2012 -juli  2018 

Hi Een enthousiaste en gemotiveerde 22 jarige online
marketeer hier. Opgeven staat niet in mijn
woordenboek. Als je iets graag wil dan gaat het ook
lukken.  

Binnen het online marketing vakgebied krijg ik energie
van creatief bezig zijn op basis van data en gegevens
die ik voor handen heb. Graag zou ik me ontwikkelen
op het gebied van SEO, content en e-mail marketing. 

Nieuwe dingen ontdekken blijft altijd spannend, maar
geeft zoveel energie als het lukt. In mijn vrije tijd
organiseer ik wijnproeverijen met en voor mijn
vriendinnen en ontdek ik graag nieuwe smaken.  

Persoonlijk profiel

"Sanne is echt een gemotiveerde
topper met veel interesse in SEO,

content en e-mail marketing!"

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

Certificaten

De marketeers van morgen.

15 februari 2000 | IJmuiden | Sanne@leaped.nl |
0639059664 | Rijbewijs: ja 

Stagiaire Branded Content | TUI Nederland,
Rijswijk

Het coördineren van de reisblog van TUI;
Het schrijven van blogs; 
Briefings opmaken voor schrijvers;
Blogs voorzien van beeld en in Wordpress zetten.

Februari 2021 -juli  2021 

Afstudeerscriptie HRM | PWN, Velserbroek 

Onderzoek naar het toepassen van de generieke
functieprofielen bij de ontwikkeling van medewerkers.
Waarom wordt dit nu nog niet toegepast? 

Februari 2022 - juli  2022 

Verkoopmedewerker | Gall & Gall, IJmuiden 

Klanten adviseren in hun aankoopproces;
Bestellen, weekafsluiting en -begroting.

Juli 2021 - september 2022 


