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Content marketing
SEA
Branding
Influencer Marketing

Mijn naam is Jordan van Engelen, ik ben 21 jaar oud en kom uit Eindhoven. Ik heb een
Marketing en Communicatie opleiding afgerond op de Rooie Pannen in Eindhoven op MBO
4 niveau. Dit is een mooie basis maar omdat ik mijzelf verder wil ontwikkelen ben ik het
Online Marketing traineeship begonnen bij Leaped. Dit traineeship is op HBO niveau en is
gericht op het opleiden van marketeers. Mijn voorkeur/kennis gaat uit naar:

Ik ben iemand die erg creatief, behulpzaam en zelfstandig is maar wat mij uniek maakt is
het zoeken naar nieuwe informatie en tools waarmee ik mijn skills kan verbeteren. Ik zal
mijn uiterste best doen om de doelstellingen te behalen. Ik ben een oprecht en eerlijk
persoon en daarom gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar open gesprekken. Hiermee
bedoel ik dat ik iets niet mooier ga laten lijken dan dat het in werkelijkheid is. Ik vind het
belangrijk dat de opdrachtgever op de hoogte is waar ik mee bezig ben waardoor er veel
minder snel een miscommunicatie zal ontstaan.

De marketeers van morgen.

"Jordan is een ondernemende online marketeer in spe. Heeft
veel interesse/kennis in alle facetten van het vak!"



website bijhouden
blog onderwerpen bedenken
bedrijven bellen voor een samenwerking

Streetmarketing
door-to-door werving
evenementenwerving
win acties bedenken en opzetten

Online Marketeer | Leaped, 01 2023 - heden
Tijdens de Leaped bootcamp heb ik veel nieuwe dingen mogen leren over marketing
waardoor ik mezelf verder ben gaan ontwikkelen en een duidelijker beeld heb gekregen waar
mijn passie ligt. Onderwerpen waar ik kennis over op doe, zijn: SEO, SEA, UX, content
marketing, branding, Google Analytics en social media.

Marketing stagiaire | Licht op Eindhoven, 06 2019 - 12 2019

Marketing stagiaire | Direct Result, 02 2020 - 08 2020

E-commerce | BOL.com, 10 2020 - 05 2021
na mijn opleiding vond ik het interessant om te zien hoe E-commerce in elkaar zit. Omdat ik
op mijn opleiding hier les over kreeg. Ik heb toen een E-commerce store geopend genaamd
JOVA. Ik heb hier vooral veel geleerd over Product research, ranking, logistiek en
concurrentie vergelijkingen. Helaas heb ik niet veel producten verkocht dit had te maken met
mijn budget in die tijd. 

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
09-01-2023  - Heden

Marketing & Communicatie | De Rooie pannen
10-01-2018 - 20-10-2020

Niveau HAVO | Christiaan Huygens
01-01-2013 - 10-12-2017

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


