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Mijn naam is Milan Koenders ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Alkmaar. Ik heb de
opleiding Vakman ondernemer op het MBO niveau 4 succesvol afgerond. Hier heb ik
kennis gemaakt met online marketing en heb ik gemerkt dat dit precies hetgeen is waar
ik mij in wil specialiseren. 

Ik ben constant bezig met het verbeteren van mij skills als Online Marketeer. In eerste
instantie ben ik mijzelf echt gaan verdiepen in online marketing, dit deed ik door videos
te kijken en blogs te lezen. Uiteindelijk ben ik gaan zoeken naar een mogelijkheid om
mij verder te ontwikkeling, en zo ben ik bij Leaped terecht gekomen. Bij Leaped word ik
breed opgeleid, maar mijn interesses liggen het meest bij advertising, branding,
analytics, e-mail marketing en UX. 

Verder ben ik een rustig en kalm persoon, mijn omgeving zal mij omschrijven als
introvert. Hierdoor ben ik goed in luisteren, reflecteren, kan ik presteren onder druk, ben
ik creatief en kan ik mij goed focussen. In mijn vrije tijd sport ik graag, ik ga wekelijks
naar de sportschool en ik voetbal.

De marketeers van morgen.

"Met zijn interesse/kennis in vele aspecten binnen online
marketing is Milan de allround marketeer die je zoekt!" 



Online Marketeer | Leaped, 01 2023 - 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. 

Inbound employee | All4running, 06 2020 - 12 2022
Als inbound employee was ik verantwoordelijke voor binnenkomende
goederen. Dit houdt in dat alles wat binnenkwam, gecheckt, toegevoegd aan
de voorraad en opgeruimd werd. Daarnaast ben ik ook model geweest en
heb ik met het marketing team een trip gemaakt naar Parijs & Berlijn om
unieke content te maken voor aankomende producten. 

Barman | Heinde & Ver, 01 2019 - 06 2020
Hier bediende ik de gasten aan de bar en de gasten in het restaurant. Ik
bereidde en serveerde cocktails en/of eenvoudige dranken (koud&warm).
Ook waste ik glazen af, vulde ik de ijskast aan, verzamelde en sorteerde het
leeggoed.

Verschillende bijbanen | 08 2015 - 12 2018
Keukenmedewerker - La Cubanita
Verkoopmedewerker - Karwei
Verkoopmedewerker - All the queens men

Werkervaring

Opleiding

Online marketing traineeship | Leaped 
Januari 2023  - Heden

Vakman Ondernemer | ROC, Amsterdam 
Sept. 2019 - juni 2020

Mavo | Willem Blaeu, Alkmaar
2011-2015

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

Verkoopspecialist | Horizon, Heerhugowaard 

Sept. 2015 - juni 2017


