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E-mail marketing
User Experience
Content creatie
(Technische) SEO

Hi, ik ben Femke! Sinds een paar jaar ben ik terug verhuisd vanuit Dubai naar het iets minder
zonnige Oss. Mensen kennen mij als een doorzetter en echte ondernemer, ik kom vaak met nieuwe
ideeën en streef altijd naar het best mogelijke resultaat. Ik geniet er van samen iets te creëren en
neem graag een leidende rol. Je kunt me zeker een sociaal en vrolijk persoon noemen.

In mijn vrije tijd ga ik het liefste op vakantie! Maar ik neem ook genoegen met een drankje en wat
vrienden op het terras. Ik zit niet graag stil en ben het liefst met mensen om mij heen, altijd op zoek
naar wat te doen!

Mijn interesses binnen online marketing liggen voornamelijk bij:

In mijn werk ben ik erg flexibel, veranderingen houden mij zeker niet tegen, juist hetgeen wat ik zo
leuk vind aan het vak. Na het opdoen van wat ervaring in verschillende marketing rollen was het
voor mij tijd om mezelf verder te verdiepen in het vak, ik hoop bij Leaped mijn kennis te verbreden
zodat ik mijzelf als een goede allround marketeer aanbieden kan!

De marketeers van morgen.

"Femke heeft veel interesse in de data kant van online
marketing, ook weet ze haar weg te vinden met content.

Super om in je team te hebben!"



Online Marketeer | Leaped, 01 2023 - heden
Tijdens een bootcamp van 8 weken heb ik kennis op gedaan over verschillende onderwerpen
binnen online marketing doormiddel van lessen en cursussen. Ik heb kennis gemaakt met
onderwerpen zoals: SEO, SEA, UX, content marketing, branding, Google Analytics en social
media. 

Social media marketeer | Nisbets, 01 2022 - 07 2022
Bij Nisbets ben ik aan de slag gegaan als social media marketeer, waarbij ik mij voornamelijk
bezig hield met het opzetten van strategieën en de volledige content creatie, zowel vormgevend
als tekstueel. Daarnaast was ik een helpende hand voor het marketingteam, zo ondersteunde ik
de grafisch vormgever en e-mail marketeer.

Social media opzetten | Lavendi, freelance opdracht
Bij Lavendi heb ik de opdracht gekregen om een social media feed op te bouwen, hier richten ik
mij enkel op de vormgeving en het maken van templates die het bedrijf in de toekomst kon
gebruiken. Maar ook heb ik adviezen mogen geven met betrekking tot de website en advertentie
campagnes. 

Marketing stagiaire | HalloLex, 10 2020 - 04 2021
Tijdens mijn stageperiode bij HalloLex heb ik mij bezig gehouden met verschillende taken zoals
 social media, content schrijven, vormgeving, promotie en e-mail marketing.

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
Januari 2023  - Heden

Marketing en communicatie | Koning Willem 1
College, Den Bosch
2018-2021

Havo | Maaslandcollege, Oss
2015-2018

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

Amerikaans curriculum | DAA, Dubai
2009-2014


