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       Organiseren

       Zelfstandig

       Doorzetter

       Perfectionist

       

Vaardigheden   

Sander Fermont | Corporate stores marketeer
Domino’s Nederland 
“Het was erg prettig om met Sanne samen te 
werken tijdens haar stageperiode bij Domino’s. 
Ze heeft zich tijdens de stage erg professioneel 
opgesteld. Ze werkte precies, gestructureerd en 
leverde volgens planning haar resultaten op. In 
het proces was ze leergierig en heeft ze duidelijk 
rekening gehouden met de cultuur en huisstijl van 
de organisatie.”

Nicole de Boer | Communicatie en PR
Het van Maerlantlyceum
“Je bent een hele goede communicator Sanne. 
Ik denk dat jij als je aan het werk gaat echt leuke 
dingen kan gaan doen.”

Referenties 

Ik ben een gemotiveerde teamplayer die van 
aanpakken weet en ook zelfstandig kan werken. 
Ik ben nieuwsgierig en leergierig, en streef 
ernaar het beste uit mezelf te halen. Momenteel 
ben ik één van de creative Happy Talents. Wij 
zijn opgeleid tot creative content marketeers 
waarbij we getraind zijn op het gebied van 
content creatie. Denk aan SEO en copy, social 
media marketing en social media advertising, 
e-mailmarketing en content marketing. 

Tijdens mijn studie Communicatie heb ik al wat 
ervaring opgedaan binnen een aantal van deze 
disciplines. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen 
op creatief vlak, om zo mijn kwaliteiten en kennis 
verder te ontwikkelen.

Specialismen: Content marketing | Social 
advertising | Copy | Concepting

Profiel

Persoonsgegevens

Geboortedatum 
3 januari 1999

Woonplaats  
Budel-Schoot, NB

Beschikbaarheid
32 uur per week 

Contact

E-mailadres
sannevandeursen
@happyhorizon.com

Mobiel 
+31 (0)6 208 57 167

Creative Content Marketeer

Sanne 
van Deursen

https://www.behance.net/sannevdeursen
https://www.linkedin.com/in/sanne-van-deursen/
https://www.linkedin.com/in/sanne-van-deursen/
https://www.behance.net/sannevdeursen


Creative Content Marketeer
Happy Talents | apr 2022 - heden | Eindhoven

Creative Content Marketing Traineeship
Happy Talents | feb 2022 - mrt 2022 | Eindhoven

Tijdens de eerste twee maanden van het 
traineeship ben ik opgeleid tot junior Creative 
Content Marketeer. Gedurende deze twee 
maanden heb ik mezelf verdiept in de wereld 
van online marketing en content creatie. 
Dit heb ik gedaan middels het volgen van 
interessante trainingen zoals SEO en copy, social 
media marketing en social media advertising, 
e-mailmarketing en content marketing. Vanuit 
Happy Talents kan ik op detacheringsbasis 
ingezet worden als Creative Content Marketeer.

Afstudeerstage en scriptie
Domino’s | sep 2021 - jan 2022 | Nieuwegein

Tijdens deze periode heb ik onderzoek gedaan 
naar de employer branding van Domino’s en 
een advies geschreven op basis van een nieuwe 
profilering. Ook heb ik meewerktaken verricht 
zoals het uitwerken van een contentkalender, 
social media posts, data-analyses, nieuwsbrieven 
en heb ik me bezig gehouden met het 
promotiemateriaal.  

Trainee communicatie
RenewMyID | sep 2020 - jun 2021 | Someren 

Tijdens deze periode heb ik meewerktaken 
verricht zoals het uitwerken van een 
contentkalender, social media posts en 
landingspagina’s.

Trainee communicatie
Het van Maerlantlyceum| sep 2020 - jan 2021 | 
Eindhoven 

Tijdens deze periode heb ik onderzoek gedaan 
naar de opzet van een social media strategie. 
Ook heb ik een nieuwe huisstijl uitgewerkt.

Meewerkstage communicatie
Recreatiepark TerSpegelt | feb 2019 - jul 2019 | 
Eersel 

Tijdens deze periode heb ik veel uiteenlopende 
meewerktaken verricht.

Relevante werkervaring

Google Analytics 
Individual Qualification 

Certificaten

HBO Communicatie
management 
Fontys Hogeschool FHEC 
Eindhoven
sep 2017 - jan 2022

Afstudeerscriptie: 
Domino’s Nederland - 
Profileringsvraagstuk op 
het gebied van 
employer branding

Minor Design 360 
Fontys Hogeschool ACI
Tilburg
feb 2020 - jul 2020

Relevante 
opleidingen

Google Ads
Search

Google Ads
Display

Hubspot Academy
Content Marketing
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