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Enthousiast, spontaan, direct, puntcueel, 
analytisch, creatief, kansenpakker,

 leergierig
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Contact

Cursussen

Persoonlijkheid

Werkervaring

Opleiding

september 2018 - heden
Freelancer
MarketingMadame - Oostvoorne
Ik help ondernemers met het opzetten en uitwerken 
van een passende en doeltreffende 
marketingstrategie. 

april 2018 - augustus 2018
Marketing-en communicatiemedeweker
Meediasupport - Hellevoetsluis
Bij Meediasupport was ik verantwoordelijk voor de 
social media, website, SEO & SEA van verschillende 
soorten bedrijven. 

februari 2017 - maart 2o18
Online Marketeer
Portus Software bv - Schiedam

februari 2017 - maart 2o18
Online Marketeer
Van Den Dool Elektrotechniek - Schiedam
Van Den Dool Elektrotechniek & Portus Software 
waren van dezelfde eigenaar. Voor beide bedrijven 
verzorgde ik de (online) marketing.

april 2016 - november 2016
SEO tekstschrijver
Webmyday- Dordrecht
Tijdens mijn studententijd werkte ik als SEO 
tekstschrijver. Ik voerde zoekwoordanalyses uit en 
schreef voor diverse bedrijven SEO teksten.

Nima B Digital Marketing
2018-heden
HBO Small Business & Retailmanagement
2013 - 2017 
HAVO Economie & Maatschappij
2007 - 2012

Cursus DTP Basis (.indd .psd .ai)
Dulcom DTP trainingen - april 2019

Cursus DTP gevorderd (.indd .psd .ai)
Dulcom DTP trainingen - mei 2019

Workshop Adobe Animate L1
Dulcom DTP trainingen - mei 2020

Data visualisatie Google Data Studio
Competence factory - november 2020

Instagram en Facebook advertising gevorderd
Competence factory - april 2021

Masterclass Neuromarketing
Laudius - augustus 2021 
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Vaardigheden

Ervaring branches

Waarom doe ik wat ik doe?

marketingmadame.nl

• Webshop in natuurvlees
• Juwelier (winkel met webshop)
• Sportschool
• Groothandel in technisch gereedschap
• Schoonheidssalon
• Coach op het gebied van communicatie
• Dakdekker (groendaken)

Marketing gaat over mensen en dat maakt mijn vak zo ontzettend leuk. Keer op keer mag ik mij inleven 

in een nieuwe markt, in een nieuwe potentiële klant. Hoe beter ik de eindklant ken, hoe beter ik de 

marketing kan opzetten. Deze oprechte interesse in wat mensen drijft in combinatie met kennis van 

marketingstrategieën, systemen en tools, maakt dat ik succesvolle marketingcampagnes opzet die 

passen bij de DNA van het bedrijf. Mijn kracht is dat ik niet alleen in grote lijnen denk, maar ook goed 

kan inzoomen op de details. Hierdoor realiseren we resultaat op zowel de lange als de korte termijn. 

• Opzetten marketingstrategie
• Opzetten en uitvoeren contentplanning (planningtools: Buffer, Later, Hootsuite)
• Webdesign d.m.v. Wordpress (ruime ervaring met thema’s: Elementor, BeTheme, Avada)
• Google Ads, Search Console, Tag Manager, Analytics, Data Studio
• Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, Premier Pro, Animate
• Adverteren Instagram en Facebook
• Opzetten en vormgeven HTML banner campagnes Google Display
• Zoekwoordanalyses uitvoeren
• E-mailmarketingcampagnes en funnels opzetten d.m.v. Mailchimp en ActiveCampaign

• Productie- en installatiebedrijf rookgasaf-
voeren

• Bedrijfsverzamelpand 
• Incassobureau
• Huisartsenpraktijk
• Kartonnagehandel 
• Restaurant
• Staalhandel
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