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Content 
Social media
SEA 

Een sociale, sportieve, creatieve jongen die van hard werken houdt en zichzelf constant
probeert uit te dagen. Dit zijn de woorden die mij als persoon omschrijven. 

Online marketing heeft al altijd mijn interesse gehad en is een vakgebied die goed bij mij
past. Ik krijg een kick van het creëren, monitoren, analyseren en verbeteren van content en
processen. Ik ben samen met een compagnon een social media marketing agency gestart
in de coronatijd, een risicovolle keuze. Deze keuze heeft mij duidelijk laten zien wat de
kracht van marketing is en heeft ervoor gezorgd dat ik een hele sterke passie voor
marketing heb ontwikkeld.

Met deze motivatie ben ik het opleidingstraject bij Leaped gestart. Ik wil mij ontwikkelen tot
een sterke allround online marketeer. Leaped biedt mij de mogelijkheid om mij op
verschillende facetten van online marketing te specialiseren. 

Mijn kracht en interesse ligt bij de volgende onderwerpen:

De marketeers van morgen.

"Zet zich 100% in om een goede online marketeer te worden 
en is zeer vakkundig in content, echt top."



Werkervaring

Opleiding

SEO, SEA, CONTENT MARKETING, UX,  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

Trainee Online marketeer |  Leaped 10 2022, Heden
Het gecertificeerde opleidingstraject van Leaped leidt mij 
op tot een bekwame Allround Online Marketeer. Ik houd 
mij zoal bezig met SEO, SEA, Content Marketing, Social 
media, Personal Branding, UX , CRO en E-mailmarketing.

Verschillende bijbanen, 2010 - 2019
Sales Agent | Video | Web developer |  Freelance | 

Professional Order Services | CACEIS, Amsterdam, 03 2019 - 09 2020
Verwerken van orderinstructies verstrekt via SWIFT
Uitvoeren van administratieve werkzaamheden omtrent 
reconciliatie van aandelen en geldstromen
Grote verantwoordelijkheid voor vermogensbeheerders,
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen

Mede-eigenaar | Framerates.nl, Lelystad, 10 2020 - 10 2022
Creëren van strategische- en moderne audiovisuele content
Advies voor employer branding, marketing campagnes en 
engagement verhoging met klanten
Social media marketing en contentbeheer

Functioneel Applicatiebeheer II | GGD, Lelystad, 02 2021 - 12 2022
Aanspreekpunt voor interne gebruikersorganisatie en 
externe partijen 
Opstellen van testplannen en acceptatietesten
Beheer gebruikersprofielen en authorisatiestructuren

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

Human Resource  Management | Hogeschool 
van Amsterdam | Bachelor
Augustus 2017 - Mei 2021

Havo diploma | ISG Arcus, Lelystad
September 2009 - Juli 2015


