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SEA
Social (Ads)
E-mail marketing

Hi! Ik ben Storm! Iemand die gewend is om hard te werken en hard te lachen. Ik ben vroeg
begonnen met werken. Mijn eerste werkervaring was in de sales, hierdoor weet ik als geen
ander hoe belangrijk communicatie en social skills zijn. Iets wat in mijn passie voor de
online marketingwereld erg van pas komt!

Actief, gezellig, ondernemend en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is hoe je mij
kan voorstellen op de werkvloer. 

Mijn kracht en interesse binnen online marketing ligt met name bij: 

In mijn vrije tijd ben ik vooral leuke dingen aan het doen met vrienden. Denk dan aan
reizen, snowboarden, duiken, mountainbiken, en natuurlijk een koud pilsje als afsluiter.

Mijn ambitie voor de aankomende jaren is om van A tot Z leren hoe ik een product of dienst
in de markt zet, met succes! Daarnaast heb ik ook nog veel motivatie om dieper in te gaan
op alle aspecten binnen de online marketing.

De marketeers van morgen.

"Storm weet van aanpakken, is leergierig en weet zijn weg
goed te vinden in het opzetten van Google/social ads. Zeer

waardevol voor je bedrijf."



Bij Leaped word ik opgeleid tot een kundige allround marketeer. Ik doe kennis en
ervaring op in: SEO, SEA, emailmarketing, Google en social Ads, UX, en content
marketing

Aansturen van salesteam 
Cultuur en spirit creëren binnen een groep 
Sollicitatie-, Functionering-, en ontslaggesprekken voeren 

Team manager assisteren
Team leiding overnemen

Opleiden en aansturen verkopers 
Denken in oplossingen

Deur aan deur verkoop van kranten, goede doelen, loterijen. 

Vastgoed medewerker | Reitzema vastgoed
Casino medewerker | Jack's Casino

Online Marketeer | Leaped, Sep 2022 - heden

Teammanager | Streetwise, Jan 2019 - Okt 2019

Senior Captain | Streetwise, Sep 2018 - Dec 2018

Captain | Streetwise, Jan 2018 - Aug 2018

Verkoper | Streetwise, Jan 2017 - Dec 2017

Verschillende bijbanen | Okt 2020 - Sep 2022 
(Corona periode)

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
September 2022  - Heden

VMBO/TL | Zernike College, Groningen
September 2012 - Juni 2016

SOCIAL ADS, SEA, 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


