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De marketeers van morgen.

"Juul is echt een creatieve topper en heeft al ervaring met
social media marketing. Zeer waardevol!"

Juul Durgun

Tijdens mijn afstudeerstage kwam ik er al snel achter dat mijn interesse vooral
lag in het vakgebied marketing. Snel had ik dus al de behoefte om dit door te
zetten en dit heb ik ook gedaan door dingen zoals, het onderhouden van social
media, branding en customer journey. Ook heb ik al veel kennis op gedaan om
met verschillende tools te werken en campagnes op te zetten. Daarnaast ben
ik creatief en heb ik ervaring met google analytics en google ads.

Door de sport hockey waar ik ooit namens Nederland speelde en mijn studie
op de hotelschool heb ik geleerd wat echt doorzetten is en heb ik een groot
verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld. Ik kan goed zelfstandig en in
teamverband werken. Sociaal, proactief en analytisch vermogen zijn mijn
sterke kanten. 
 
Met de kennis die ik nu opdoe bij de bootcamp van Leaped, kijk ik er naar uit
om dit in de praktijk toe te passen en aan de slag te gaan bij een leuk en
leerzaam bedrijf.



Online Marketeer | Leaped, 01 2023 - heden
Tijdens mijn traineeship en de eerste twee intensieve maanden bootcamp 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.  

Branding/Social Media | Café Lennep, 07 2020 - 01 2023
Tijdens mijn werkperiode bij café Lennep had ik een leidende rol over 15 man en was ik ook
verantwoordelijk voor de social media zoals het opzetten van content en tekst. De branding
heb ik ook ontworpen, denk aan visitekaartjes en de website voor café Lennep. 

Social Media/Customer Journey | GulRose art, 02 2021 - 12 2022
Bij GulRose art had ik de verantwoordelijkheid van de social media en
promotie op de kanalen. Daarbij hielp ik ook klanten met e-mails beantwoorden en de vragen
die we ontvingen op social media. 

Marketing afstudeerstage | Reasy, 09 2020 - 02 2021
Reasy is een verhuis- opslagservice voor B2B bedrijven en hotelketen zoals het W hotel waar
ze hun spullen opslaan of gratis vervoeren. Hier was ik verantwoordelijk voor de communicatie
en socials tijdens mijn afstudeerstage van hotelschool the Haque. 

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
jan. 2023  - Heden

BA | Hotelschool the Haque, Amsterdam
sep. 2017 - mrt. 2021

HAVO | SG Antoni Gaudi, Purmerend
Aug. 2013 - jul .  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

Overige werkervaring
Co-founder Zweedse hockeyclub Mesaicos
Solna Landhockeyförening


