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VAARDIGHEDEN

OVER MIJ
Een ervaren online marketeer (12+ jaar) die het leuk, vernieuwend en
uitdagend vindt om bezig te zijn met allerlei (online)
marketinginstrumenten. Hierin richt ik mij voornamelijk op het maken
van een online marketing strategie met de focus op SEO, Google Ads,
website analyse en conversie optimalisatie. De fun haal ik uit het
gehele concept, maar voornamelijk uit het resultaat.

SEO

SEA

RECENTE WERKERVARING
EIGENAAR / ONLINE MARKETING SPECIALIST
Prospect Online Marketing / Edam / 2011 - heden
•

Analytics / Tag Manager

•

Conversie optimalisatie
•

Social advertising

E-mail marketing

Resultaatgericht

•
•

MARKETING CONSULTANT / COÖRDINATOR
WEKA Business Media / Amsterdam / 2011 - 2014
•
•

Leidinggeven
•

OPLEIDINGEN
Premaster Marketing
UVA Amsterdam
2006 - 2007
Commerciële Economie,
Sport Management en Marketing
HES, Amsterdam
2002 - 2006

Voor mijn opdrachtgevers heb ik diverse online marketingplannen
geschreven en uitgevoerd.
SEO, website analyses en optimalisaties uitgevoerd. Waarvan de
groei van mFLORshop van 500 bezoekers naar 10.000 bezoekers
en van 10 leads naar ruim 300 per maand het meest opvallende en
aansprekende resultaat is.
Aansturen van webbouwers, projectmanagers, tekstschrijvers en
marketingmedewerkers.
Inrichten van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.
Enkele opdrachtgevers van mij zijn o.a. Floyd & Hamilton, mFLOR,
Salesmarketeer, Fenêtre, Duurzaamaan en Onderwijs Advies.

•
•
•
•

SEO en SEA strategie opgezet en uitgevoerd. Op SEO een groei
van 25% gerealiseerd op het platform hrpraktijk.nl.
Websitebeheer en analyse t.b.v. conversie optimalisatie en het
verbeteren van de SEO techniek.
Opzetten en inrichten van een nieuwe marketingdatabase voor
effectievere en slimmere marketingcampagnes.
E-mail marketingcampagnes ingericht en uitgevoerd.
Aansturen van diverse telemarketingbureaus en –campagnes.
Projectmanager voor drukwerk en promotiemateriaal.

(INTERIM) MARKETING SPECIALIST
Cantab Marketing Services / Amsterdam / 2008 - 2011
•
•
•
•
•

Opzetten van een succesvolle online marketingafdeling met focus
op SEO, SEA, websites bouwen en marktonderzoek.
Diverse interim marketing en sales opdrachten gedaan voor o.a.
HP, Oracle en Ettu.
Teamleider B2B Telemarketing en Interim Marketing.
Aansturen van externe partijen en team van (interim)collega’s.
Websites bouwen met het doel meer bezoekers te krijgen door
gebruik te maken van een goede SEO strategie en advertising.

