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De marketeers van morgen.

"Marit is echt een rustige, gedreven topper en doet wat er
gevraagd wordt. Wij vinden haar een groot talent!"

Hoi, ik ben Marit! 

Ik woon in het mooie Amersfoort en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, films te
kijken, spendeer ik veel tijd op social media en luister ik graag muziek. Tijdens mijn
opleiding Creative Business ben ik erachter gekomen dat online marketing iets is dat echt
bij mij past. Het creatieve gedeelte in combinatie met het analyseren van data geeft mij
energie en zorgt ervoor dat ik altijd naar het beste resultaat werk. 

Ik vind het vooral tof om visueel bezig te zijn met content dat aansluit bij de doelgroep.
Content marketing, social media, emailmarketing en SEO vind ik dan ook interessant om
mij verder in te ontwikkelen. 

Anderen omschrijven mij als creatief, analytisch, leergierig, gedreven en nauwkeurig. In
mijn werk ben ik gestructureerd en kan ik goed plannen. Tijdens mijn opleiding heb ik
verschillende creatieve oplossingen bedacht voor marketing gerelateerde vraagstukken bij
bedrijven. Samen met de kennis die ik heb opgedaan bij de bootcamp van Leaped, kijk ik
er naar uit om dit in de praktijk toe te passen. 



Medewerker horeca en service | Theater Flint 
Keukenhulp | 30ml 
Verkoopmedewerker | Gamma
Kassamedewerker | Albert Heijn

Online marketeer | Leaped, 12 2022 - Heden
Tijdens de bootcamp over online marketing heb ik kennis opgedaan over allerlei aspecten
van online marketing: Zoekmachinemarketing, Content marketing, Social media, E-
mailmarketing, UX en CRO.

Afstudeerstage Marketing | CORPUS 02 2022 - 06 2022
Tijdens mijn afstudeerstage ben ik bezig geweest met design based research voor CORPUS
in Leiden. Om het thema gezondheid nog beter te laten overkomen bij kinderen, heb ik een
plan ontworpen voor een speurtocht en escaperoom. 

Productiestagiaire Jeugd | AVROTROS 02 2021 - 06 2021 
Bij mijn productiestage ben ik voornamelijk bezig geweest voor het jeugdprogramma
ZappSport, waarbij ik onder andere bij opnamedagen de crew heb ondersteund,
administratieve werkzaamheden had en rekwisieten heb verzameld.  

Verschillende bijbanen
September 2016 - December 2022

Werkervaring

Opleiding

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

Havo | Het Nieuwe Eemland, Amersfoort
September 2012 - Juni 2017

Creative Business | Hogeschool Inholland,
Rotterdam 
September 2018 - Juni 2020

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

Bio-Informatica  | Hogeschool Leiden, Leiden 
September 2017 - Januari 2018


