
Ik ben een gedreven SEO
specialist met meer dan
6 jaar ervaring bij Veneta.com.

Op basis van data optimaliseer
ik websites om hoger in Google
te komen. In mijn aanpak ben ik
gestructureerd, nauwkeurig en
resultaatgericht.
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Als SEO specialist hou ik mij bezig met alle activiteiten die bijdragen
om hoger in de organische zoekresultaten van zoekmachines zoals
Google te komen.

Aan de hand van een data-driven approach ben ik constant aan het
optimaliseren om Veneta.com te laten groeien. 

Tijdens mijn afstuderen bij Veneta Blinds in Brisbane, Australië heb ik
een interactief prototype van een MAR gebouwd om de customer
experience van raamdecoratie producten te vergroten.

Daarnaast heb ik Veneta Blinds geholpen met SEO door de
snelheid, content en de technische basis drastisch te verbeteren.

Als online marketeer bij Veneta.com heb ik bredere kennis opgedaan
van marketing en verbeteringen doorgevoerd aan de website.

Hierin heb ik mijn werkzaamheden en rol uiteindelijk gefocust tot
zoekmachineoptimalisatie (SEO) & zoekmachinemarketing (SEA).
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Mijn studie was vooral gericht op front-end development en het
ontwerpen van webapplicaties. Ik heb veel geleerd over User
Experience (UX), usability, online marketing en projectmatig werken.
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