
Ervaringen

augustus 2018 - heden   |   HubSpot consultant
One4marketing in Veenendaal
Leiden van werksessies voor digital marketing campagnes, marketing automation work-
flows en leadscoringsmodellen. HubSpot implementaties, trainingen, support en detache-
ring. HubSpot is één van de meest gebruikte marketing automation pakketten ter wereld. 

november 2015 - juli 2018   |   Marketing en communicatie
TTF Marketing & Communicatie in Amersfoort
Projectmanager, relatiebeheerder, adviseur, dtp’er en webdeveloper voor online en 
offline communicatie zoals magazines, e-mail marketing (Copernica en Oracle Eloqua), 
websites, social media en paid advertising.

juli 2015 - september 2015   |   Projectmanager
De ReclameHelden in Montfoort
Start-up bedrijf. Meegedacht in de organisatiestrategie en het inrichten van en verant-
woordelijk zijn voor een operationele backoffice. Na deze start-up periode heb ik mijn 
taken meer toegespitst op: het managen van offertes, orders en inkoop, DTP en vormge-
ving, webdevelopment en beheer van de social media kanalen.

mei 2015 - juni 2015   |   Stagiair marketingcommunicatie 
Romijn Design in IJsselstein
• Projectmanagement voor offertes en lopende opdrachten.
• Schrijven van een marketingcommunicatieplan.

januari - april 2015   |   Stagiair Marketing & Communicatie
Creative Solution Centre in Almere
• Schrijven van een communicatieplan.
• Compleet opzetten en inrichten van een website
• Beheer van diverse websites (Wordpress) en social media.

2010 - juni 2014   |   Senior projectmanager
Klomp Reproka / Klomp Bizzprint (vh Klomp Grafische Communicatie) in Amersfoort
• Relatiebeheerder/projectmanager voor prospects, nieuwe klanten en het uitbouwen 

van die relaties.
• Verantwoordelijk voor de advisering aan relaties en begeleiding van druk- en print-

opdrachten.

januari 2005 – 2010   |   Teamleider / Projectmanager
Klomp Grafische Communicatie in Amersfoort
• Teamleider over één van de twee klantenteams. De vierkoppige teams bestaande uit 

een teamleider/accountmanager, twee projectmanagers en een calculator. 
• Voor de taken van projectmanager, zie hierboven.

oktober 2003 – december 2004   |   Hoofd Projectmanagement
Klomp Grafische Bedrijven in Soest
• Verantwoordelijk voor 8 projectmanagers
• Relatiebeheerder/projectmanager nieuwe klanten

januari 2003 – juni 2003   |   Verkoop
Snep Professional Printing in Gorinchem
• Hoofdtaak telefonisch verkoop.
• Flexibel inzetbaar bij calculatie en ordermanagement. 

Ik ben een resultaatgerichte en vindingrijke regelaar die werkt met het motto: 

als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. 

Planmatig en strategisch en in de uitvoering accuraat en nauwkeurig. Bedreven 

in alle facetten van het proces van het eerste idee naar een gemeten resultaat. 

Ambitieus en analytisch. Naar de collega’s toe een goed teamlid en vraagbaak.
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april 2001 – december 2002   |   Hoofd verkoop binnendienst
Drukkerij Louis Vermijs in Breda 
(was zuster onderneming van Kon. Drij. Broese & Peereboom)
• Leiding over calculatoren, orderbegeleiders en receptie. MT-lid.
• Uitgaande orders en offertes, prijsafspraken papierinkoop, selectie leveran-

ciers, klachtenafhandeling en ISO.
• Speciale projecten: Werkgroep selectie MIS-systeem. Werkgroep invoering Euro. 

1995 – april 2001   |   Van ordervoorbereider tot 
calculator/verkoop binnendienst
Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom in Breda
• Gespecialiseerd in grote complexe calculatieprojecten waar 

structuur aangebracht moest worden. 
• Relatiebeheer; relaties adviseren en begeleiden, de offertes calculeren en zelf-

standig uitbrengen en bij order overdragen aan een ordervoorbereider. 
• Contactpersoon bij vragen van en naar de klant.
• Speciale projecten: Werkgroep invoering NT-netwerk.

1993 – 1995   |   Deelfunctie montage en calculator
BKV drukkers in Helmond

1991 – 1993   |   Medewerker montageafdeling 
Drukkerij Schriks in Asten
met mogelijkheden tot doorgroei tot meewerkend voorman.

1990   |   Chauffeur YPR bij de pantserinfanterie 
Ministerie van Defensie   

1989 – 1989   |   Medewerker montageafdeling
Drukkerij Schriks in Asten
Micromontage, macromontage, dokawerkzaamheden en lithografie

Opleidingen
2012 – 2017   |   Bachelor HBO Communicatie
NCOI, Utrecht

2012 – 2012   |   PHP/MySQL 
College of MultiMedia, Amsterdam

2011 – 2012   |   Interactive Media
College of MultiMedia, Amsterdam

2011 – 2011   |   Webdevelopment Advanced
College of MultiMedia, Amsterdam

2010 – 2011   |   Webdevelopment 
College of MultiMedia, Amsterdam

1993 – 1994   |   afstudeerrichting management 
Stivako grafische Management & Marketing, Utrecht

1991 – 1992   |   afstudeerrichting marketing 
Stivako grafische Management & Marketing,  Utrecht

1988 – 1989   |   afstudeerrichting Esthetisch/Technisch
Grafische M.T.O., Eindhoven

1987 – 1988   |   afstudeerrichting Administratief/Economisch
Grafische M.T.O., Eindhoven

1983 – 1984   |   Grafische L.T.O., Eindhoven

Overige opleidingen en certificaten:
• Hubspot inbound 
• Hubspot inbound Marketing
• Hubspot inbound Sales
• Hubspot marketing Software
• Hubspot sales Software
• Hubspot growth Driven Design
• Hubspot agency Partner
• Hubspot client management
• HubSpot delivering client succes
• Hubspot certified trainer
• HubSpot CMS for marketeers
• HubSpot CMS for developers
• HubSpot CMS implementation
• HubSpot Piesync fundamentals
• HubSpot sales enterprise implementation
• HubSpot guided client onboarding
• Copernica fundamental en advanced User 

email marketing software
• Rijbewijzen: A, B en E
• Certificaten Word en Excel

Hobby’s:
• Computers
• Webdevelopment (Wordpress en  

Adobe Dreamweaver)
• DTP (Adobe Photoshop, Illustrator en  

InDesign)
• Video-editing (Adobe Premiere)
• Motorrijden
• Landschap- en natuurfotografie
• Tuinieren 
• Verre reizen

Downloads (Klik hier of scan QR-code): 

Digitaal 
visitekaart

Laatste
versie cv



Opdracht:Referenties:

Bron: https://app.hubspot.com/ecosystem/5613346/marketplace/solutions/one4marketing

Nadat Incentro jaren weinig met HubSpot heeft 
gedaan, het portaal opnieuw inrichten en met 
name voor sales het gehele sales proces verta-
len naar nieuwe dealpipelines met bijbehorende 
sales automation. Vervolgens alle 20 salesmen-
sen trainen in het gebruik van HubSpot.

Drie maanden 1 dag in de week gedetacheerd 
op locatie bij Voicebooking. Iteratief de wensen 
van Voicebooking uittekenen en na goedkeuring 
in HubSpot zetten.

Het team van TenderApp helpen bij alle Hub-
Spot vragen van zowel sales en marketing. Het 
aanmaken van diverse sales en marketing flows 
zodat alles wat geautomatiseerd kan worden 
ook geautomatiseerd is.

Na de upgrade van Marketing Hub Starter 
naar Professional, het portaal inrichten en de 
HubSpot gebruikers van Alex-andre trainen. In 
de tweede fase helpen bij het opzetten van het 
leadscoringsmodel en hun allereerste leadnur-
turing workflow.

Salesforce met HubSpot integreren en het CRM 
inrichten. 

In een bestaand HubSpot portaal structuur aan-
brengen in alle HubSpot onderdelen en nieuwe 
nurtureflows bedenken en inrichten voor lead 
generatie.

Binnen drie weken een nieuw HubSpot portaal 
implementeren, de gebruikers trainen en de 
eerste campagne met e-mail, formulieren, lan-
dingspagina en nurture workflow opleveren.


