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Hallo! Binnenkort verlaat ik de schoolbanken als master in de communicatiewetenschappen. Omdat stilzitten
niets voor mij is ben ik al reeds op zoek naar een profesionele uitdaging. Ik heb al een professionele bachelor
bedrijfsmanagement: marketing op zak en kan terugvallen op enkele langdurige studentjobs waar ik al wat
ervaring heb opgedaan. In mijn vrije tijd ben ik een gepassioneerd wintersporter en geef ik skiles zowel op de
indoorpiste als in de bergen.

Over mezelf
Geboren op 2 oktober 1995 in Aalst
Sterk in digitaal, creatief denken en strategiën bepalen
Gepassioneerd door talen, cultuur, wintersport en advertising
Ervaring met Adobe Illustrator, HTML/CSS en Adobe Photoshop
Mijn vrienden omschrijven me als vlot, enthousiast en als een initiatiefnemer
Kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans

Ervaringen
Studentenjob: Content Manager
Vlaamse Overheid, Brussel
juni 2017 - Heden
Zoeken naar de juiste foto's voor op vlaanderen.be.
Koppelen van de foto's aan de juiste content in Drupal.

Studentenjob: Marketing Manager
Ultratop vzw., Brussel
juni 2017 - juli 2018
Organiseren van wedstrijden in samenspraak met partners.
Ontwikkelen van webpagina's.
Opvolging van de social media.
Opmaak en versturen van nieuwsbrieven.

Deelnemer "Jong Broeinest"
De Persgroep, Brussel
augustus 2016 - september 2016
Brainstormen over de uitdagingen waarmee de klassieke media worstelden.
Conceptualiseren van ideën.

Stagiair Project Manager
Emakina, Brussels
maart 2016 - juni 2016
Het ondersteunen van digital marketing projecten voor verschillende klanten.

Studentenjob: verkoper
Telenet, Aalst
juli 2015 - juli 2015
Informatie en advies geven over de verschillende producten.
Klanten helpen bij problemen met hun apparaat.
Stockbeheer.

Opleidingen
MSc, Communicatiewetenschappen (In Progress)
UGent
2017 - 2020

Prof. Bach., Bedfrijfsmanagement: Marketing
Hogent
2013 - 2016
Thesis: Digital media channels and their interactions at digital Agency Emakina.

TSO, Handel: Informaticabeheer
Technisch Instituut Sint-Maarten Aalst
2010 - 2013

Avondonderwijs: Spaans
CVO PRO Aalst
2016 - 2020

Initiator alpijns skiën
Sneeuwsport Vlaanderen
2018
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