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Juli 2017 - Heden
Air Miles - Loyalty Management te Hoofddorp
Na ruim een jaar gewerkt te hebben als Online Marketeer, mijn functie uitgebreid onder de noemer E-mail / Online Marketeer. Hoofdwerkzaamheden:
›› Mailings optimaliseren (grammatica en layout nakijken) en versturen in
Teradata DMC
›› Op basis van data A/B testen opzetten en uitvoeren om e-mailverkeer te
optimaliseren. Denk aan subjectline, maar ook teksten en lay-out.
›› Statistieken bijhouden en overzichtelijk maken
›› Kwalitatieve analyses maken van o.a. CloseAlert en KCM
›› Websitecontent bijhouden en SEO optimaliseren
›› Grafische werkzaamheden (o.a. banners, afbeeldingen voor Social Media)

Junior Online Marketeer

Mei 2016 - Juni 2017
Air Miles - Loyalty Management te Hoofddorp
Een veelzijdige functie als Online Marketeer, met wekelijks een uitgebreide
to-do list voor de vele partners van Air Miles. Mijn hoofdwerkzaamheden:
›› Mailings optimaliseren (grammatica en layout nakijken) en versturen in
Teradata DMC
›› Statistieken bijhouden
›› Websitecontent bijhouden in Hippo
›› Kwalitatieve analyses maken van o.a. CloseAlert en KCM
›› Grafische werkzaamheden (o.a. banners, afbeeldingen voor Social Media)

Medewerker Online Marketing

Ervaren met
Nederlandse taal

HTML

Photoshop

Hippo

InDesign
Microsoft Office

Teradata DMC
Google Analytics

Wordpress

Augustus 2015 - April 2016
Cloudselling te Rijswijk
›› Het in Act-On samenstellen en versturen van nieuwsbrieven en landingspagina’s voor klanten
›› Wordpress websites opzetten en bijhouden
›› Social Media bijhouden

Medewerker Marketing & Communicatie (traineeship)

Oktober 2014 - April 2015
Passionate Bulkboek te Rotterdam
Een half jaar werkervaring opdoen op de afdeling Marketing & Communicatie.
Mijn hoofdwerkzaamheden:
›› Wordpress websites opzetten en bijhouden
›› Schrijven van artikelen en nieuwsbrieven
›› Bijhouden van websites en social media
›› Assisteren bij het opzetten van evenementen

Research Medewerker (afstudeerstage)

En ook
Zelfstandig
Creatief
Leergierig
Lezer

Nieuwsgierig
Photoshopper
Nuchter
Denker

November 2013 - April 2014
MetrixLab te Rotterdam
›› Op basis van wetenschappelijke onderzoeken Persuasive Design technieken
ontwikkelen voor en toepassen op online onderzoek, om zo concrete en
uitgebreide antwoorden op open vragen te behalen
›› Met behulp van Excel en Axure een online adviestool maken waarin de
gebruikte Persuasive Design technieken en resultaten beschreven worden
›› Blogs schrijven

Stagiaire Marketing & Communicatie

September 2011 - Februari 2012
Brighter World / Dif Books te Rotterdam
›› Op basis van research een social media marketingplan bedenken en uitvoeren voor het boek “Tephran” van Paula King (Hyves, Facebook en Twitter)
›› Boeken met InDesign in ePub formaat plaatsen zodat ze leesbaar zijn op
Ereaders
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Havo, profiel Cultuur en Maatschappij (diploma behaald)
2002 - 2007
Gomarus College te Groningen

HBO Fotografische Vormgeving (na het behalen van mijn propedeuse, gestopt
met de opleiding om Communication & Multimedia Design te studeren)
2008 - 2009
Fotovakschool te Rotterdam

HBO Communication & Multimedia Design (minor “Innovation by Media and
Design” gevolgd, in mei 2014 diploma ontvangen)
2009 - 2014
Hogeschool Rotterdam
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Over
Observeren, analyseren, puzzelen: mijn grootste fascinatie is het gedrag van mijn
medemens. Wat doen ze, waarom doen ze dat, en wat kun je daar als bedrijf mee
doen? En of ik nu zelf insights creëer door middel van onderzoek, of juist content
creëer aan de hand van insights, blij word ik er zeker van!
Als ik hier niet mee bezig ben mag ik graag boeken lezen; van humor en avontuur tot psychologie en verhandelingen over taal. Daarnaast maak ik graag een
wandeling bij mijn ouders in Drenthe, of ga ik fotograferen om vervolgens mijn
fantasie de vrije loop te laten in Photoshop.

