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Mijn naam is Junior Hasenaar en stroop graag mijn mouwen op. Ondernemen zit in mijn bloed, zo
heb ik mijn eigen onderneming gehad in de horeca. Hierin heb ik 4 jaar mogen fungeren als co-
founder van het bedrijf: Goois Gajes te Bussum (tevens mijn woonplaats) en heb ik daarbij vele
rollen tot me genomen, waaronder social advertising. Ik heb niet alleen de keuken geproefd, 
maar ook online marketing. Desondanks er heerlijke geuren van de keuken afkwamen, ben ik
mij steeds meer gaan positioneren als online marketeer. Zodoende heb ik de carrière switch
gemaakt om mij te verdiepen in online marketing en ben ik begonnen bij Leaped.

Nu een ‘leap’ anderhalf jaar later en inmiddels heb ik de genoegen gehad om verschillende
bedrijfsculturen te mogen ervaren en heb ik duidelijker beeld, wat ik kan bieden als online
marketeer. Ik houd me veelal bezig met het optimaliseren, rapporteren en analyseren van ads, en
denk graag mee met de doelen van de klant. Ik heb zowel ads opgezet voor grote b2b en b2c
bedrijven als mkb'ers. Ik loop hiermee de rapportages, creatives en assets kritisch door. Als er
iets binnen de campagne niet naar behoren loopt, kijk ik naar creatieve wegen en A/B testen om
de prestatie te verbeteren.

Kort samengevat, ben ik een gedreven marketeer met een rugzak van kennis, die opzoek is om
de rugzak aan te vullen binnen de facetten: social advertising, google advertising, Bing ads,
affiliates en google analytics. Zoek je een 'Junior' die zich wil door ontwikkelen tot senior
marketeer? Dan kom ik graag met je in contact.

De marketeers van morgen.

"Junior is een gedreven, resultaatgerichte maar ook sociale
jongen met veel interesse in online marketing. Perfect om

erbij te hebben!"



Online Marketeer | Storemanagers.nl & OMV 11 2022 - Heden 

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
10 2021  - Heden

PABO | HVA , Amsterdam
08  2017 - 06 2018

SEO, SEA, Social Advertising 

Google Digitale Werkplaats 
Google Analytics Google Ads
Fundamentals 
Google Ads Display 
Google Shopping-advertenties 
Google Ads Search 
Google Ads Measurements
Verschillende CXL certificaten 

Certificaten

Online Marketing Consultant | Kersversdigital, 06 2022 - 11 2022
Opzetten campagnes Google ads
Via verschillende Marketing Automation toolscampagnes/flows opzetten (Mailchimp,
Salesforce)
Raadgeven en inlichten naar de klanten toe
Optimaliseren en bijhouden van marketingaccounts
Inboeken van social campagnes op Facebook & Instagram

Online Marketeer | SalesMarketingCoach 11 2021 - 05 2022
Analyseren van campagnes 
Affiliates rapportages maken voor telecombedrijf
SEA rapportage maken en onderhouden
Social ads campagnes opzetten voor Facebook/ instagram & TikTok

Horeca Co-founder & Social marketeer 04 2018 - 05 2021
Begeleiden en werven van personeel. 
Opzetten van facebook en instagram campagnes
Inventaris managen en inkopen doen
Branding

SEO Marketeer- specialist | Schaduwdoekplaza 12 2021 - 02 2022
Content creëren voor socials, website en drukwerk
Het analyseren en optimaliseren van de webshop d.m.v. SEO Rapportages 

SEO rapportages Uitvoeren en Hotjar toepassen
Sales, creëren van een aanbodsmarkt
Social post maken en in boeken via Hootsuite
Email marketing, campagnes en mailfllows opzetten via Mailchimp.

Havo | Vituscollege, Bussum
08 2013 - 05 2014

Manschap A | Brandweer, Gooi en Vechtstreek

08 2016 - 10 2021


