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Content Marketing
SEO
Email marketing

Hoi, ik ben Nienke. Ik ben 25 jaar en ik kom uit Geldermalsen. Ik ben in augustus
afgestudeerd voor de opleiding International Communication and Media aan de
Hogeschool Utrecht. Tijdens mijn opleiding en stages heb ik veel kennis opgedaan over
marketing. En gedurende mijn stages heb ik praktijkervaring gekregen in content en social
media marketing. 

Ik ben van nature een perfectionistisch, leergierig en hardwerkend persoon en pas dit maar
al te graag toe op werk. Door mijn werkervaring in retail ben ik daarnaast ook erg
klantgericht en probleem oplossend ingesteld.

Ik heb gekozen om bij Leaped een traineeship te doen om mijzelf verder te ontwikkelen als
online marketeer en verdere praktijkervaring op te doen. Mijn interesses binnen Online
Marketing liggen voornamelijk bij:

Natuurlijk sta ik open om mijzelf ook op andere gebieden in te zetten en te ontwikkelen.
Ben jij iemand die een positie open heeft in één van deze vakgebieden? Neem dan graag
contact op.

De marketeers van morgen.

"Met haar interesse in content marketing en haar passie voor
schrijven is Nienke echt een goede aanvulling!"



Online Marketeer | Leaped, 12 2022 - heden
Tijdens mijn traineeship tot online marketeer bij Leaped word ik opgeleid tot online
marketeer. Onderwerpen waar ik onder andere kennis over op doe, zijn: SEO, SEA, UX,
content marketing, e-mailmarketing en social media. Ik leer hier ook kennis op over
Google Analytics, Google Ads  Google Search Console en Google Data Studio. 

Stagiaire Digital en Channel Marketing | Diversey, 09 2018 - 01 2019
Gedurende mijn stage bij Diversey heb ik onder andere social media mogen beheren
(Facebook en LinkedIn), CMS beheert door middel van SilverStripe en Pimcore,
advertenties, leaflets, banners en andere visuals gecreëerd, en marketingscampagnes
geïmplementeerd onder begeleiding van de senior digital en channel marketeer.

Stagiaire Content Marketing | Treatwell, 02 2017 - 07 2017
Tijdens mijn stage bij Treatwell heb ik onder andere blogs mogen schrijven voor de
website van Treatwell, SEO geoptimaliseerd in nieuwe en oude content, social media
kanalen (Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter) onderhouden en content gecreëerd
voor die kanalen, en landingspagina's gebouwd in Wordpress en Beaver Builder.

Verschillende bijbanen | 07 2012 - 11 2022
Sales Advisor | H&M, Utrecht
Medewerker horeca | La Place, Utrecht
Winkelmedewerker | Albert Heijn, Geldermalsen 

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
December 2022  - Heden

HBO International Communication and Media |
Hogeschool Utrecht, Utrecht
September 2014 - Augustus 2022

Havo | O.R.S. Lek en Linge, Culemborg
September 2009 - Juni 2014

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


