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Rijbewijs:  Ja

Hoi! Ik ben Noa.

Ik ben 23 jaar oud en ik woon in het mooie Drenthe. Op mijn zesde ben ik hierheen
verhuisd met mijn familie en sindsdien heb ik het prima naar mijn zin. Ik vind het dan ook
heerlijk om in mijn vrije tijd buiten te zijn. Wandelen, mountainbiken, hardlopen. Ik vind
het allemaal fantastisch. En het zal je misschien verbazen, maar het internet werkt hier
prima!

Gelukkig maar, want sinds ik oud genoeg was voor social media, ben ik er niet meer af te
slaan. Ik vind alles eraan interessant en wil er dan ook graag veel meer over leren. En
mede daarom zit ik bij Leaped.

Maar voordat ik de online marketingwereld in kwam, heb ik de studie HBO Rechten
gedaan. Tijdens deze opleiding kwam ik erachter dat ik creatief bezig wil zijn, bedrijven
wil helpen met zichzelf op de juiste manier op de kaart zetten en veel meer wil weten
over de wonderen van de online wereld. Toch de opleiding afgerond en nu dus eindelijk
begonnen aan een traineeship tot online marketeer bij Leaped.

Ik ben creatief, verantwoordelijk, een doorzetter, een teamplayer en iemand die graag
voor een goede sfeer zorgt! En bovenal ben ik iemand die graag meer wil leren over
online marketing.

De marketeers van morgen.

"Noa is mega gedreven en is goed in social media marketing.
Een fijne creatieve topper die je in je team wil hebben!"



Online Marketeer | Leaped, 12 2022 - heden
Tijdens mijn traineeship tot online marketeer bij Leaped word ik opgeleid tot allround
marketeer. Onderwerpen waar ik kennis over op doe, zijn: SEO, SEA, UX, content
marketing, branding, Google Analytics en social media. 

Afstudeeronderzoek | Bakkerij Job, 02 2022 - 11 2022
Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij Bakkerij Job heb ik een handleiding ontworpen met
daarin de rechten en plichten van een werkgever als een werknemer ziek wordt. En het
belangrijkste doel daarbij was dat de handleiding er mooi en overzichtelijk uitzag en dat de
informatie voor iedereen te begrijpen zou zijn. Tijdens dit onderzoek heb ik mijzelf dus
veel ontwikkeld op het gebied van schrijven en creativiteit. 

Stage | Groningen Seaports, 06 2021 - 02 2022
Tijdens mijn stage bij Groningen Seaports heb ik geleerd om zelfstandig te werken, de
juiste vragen te stellen, kritisch te zijn en zijn mijn onderzoeksvaardigheden flink
ontwikkeld.

Bijbaan | Bakkerij Job, 05 2016 - 11 2022
Bij Bakkerij Job was ik werkzaam als verkoopmedewerkster en horecamedewerkster. Hier
heb ik leren werken in een team en heb ik veel met klanten gewerkt.  

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
December 2022  - Heden

HBO Rechten| Hanzehogeschool, Groningen
september 2018 - November 2022

 Havo|  Ubbo Emmius, Stadskanaal
September 2011 - Juli  2016

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

Communicatie | Hanzehogeschool, Groningen
september 2016 - Juli  2017


