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Jelco Jan Haverkamp
Reigersweide 127
1383 KB
Weesp
+31 (0) 6 15 00 00 13
jelcohaverkamp@gmail.com
01-02-1992
Deventer

Opleidingen
2011 – heden

Hogeschool van Amsterdam – HBO Media, Informatie & Communicatie
Profiel Reclame, Marketing & Communicatie. Bezig met afronden.

2008 - 2011
Diploma behaald

ROC Aventus Apeldoorn - MBO-4 Multimedia vormgeving

2006 - 2008
Diploma behaald

Etty Hillesum Lyceum - VMBO Theoretische leerweg

2004 - 2006

Etty Hillesum Lyceum - HAVO/VWO

Werkervaring
2015 – heden

Online Marketeer bij LYNX
Werkzaamheden: verantwoordelijk voor de emailmarketing van LYNX en het
publiceren van content via Wordpress. Bovendien is het mijn taak om de
videomarketingstrategie die ik heb geïnitieerd en gecreëerd te verspreiden d.m.v.
montage (Adobe Premiere Pro) en publicatie. Daarnaast draag ik zorg voor de
publicaties en advertenties op diverse social media-kanalen, zoals Facebook, Twitter
en LinkedIn. Ook marketingrapportages maken, deze evalueren en nieuwe
actiepunten opzetten behoren tot mijn takenpakket.

2008 - 2014

Eigenaar van GameCloud.nl
Werkzaamheden: verantwoordelijk als hoofdredacteur voor alle geschreven content
en videopublicaties op GameCloud.nl

2008 - 2015

Verkoopmedewerker. Albert Heijn Karel de Groteplein Deventer.
Werkzaamheden: in deze functie ben ik verantwoordelijk voor het presenteren van
een netjes uitziende winkel.

Stages
2014 – 2015

SEOshop e-Commerce (tegenwoordig Lightspeed)
Werkzaamheden: voor mijn stage bij SEOshop ben ik verantwoordelijk voor social
media-uitingen, het maken van landingspagina’s met de inzet van SEO, het geven van
webinars, het maken van online overstapgidsen en het monteren en uploaden van
vakinhoudelijke video’s.

2013 (12 weken)

IKEA Nederland
Werkzaamheden: voor mijn studie Reclame, Marketing en Communicatie liep ik
stage op het hoofdkantoor van de IKEA. Hierin vervulde ik de rol van webeditor en
zorgde ik voor de doorvertaling van de campagnes op het internet. Daarnaast werkte
ik mee aan het SEO-project voor de optimalisatie van de website.

2010 – 2011

IJsselStudio
Werkzaamheden: tijdens deze stage van zes maanden was het maken van websites,
grafische producten en videoproducties.

2009 – 2010

Deventer Televisie
Werkzaamheden: tijdens deze stage van zes maanden was ik verantwoordelijk voor
het filmen en monteren van nieuwsitems en diverse televisieprogramma’s.

Publicaties
Marketingfacts (2015)

Onderwerp: videomarketing
http://www.marketingfacts.nl/berichten/gooi-je-content-niet-weg-omwille-vanvideomarketing-mensen-lezen-nog

SEOshop (2015)

Onderwerp: videomarketing
https://www.lightspeedhq.nl/blog/hoe-youtube-de-kans-op-een-aankoop-met-73
vergroot/

JelcoDesign (2015)

Onderwerp: videomarketing
http://www.jelcodesign.com/videomarketing/facebookvsyoutube/

Cursus
2016
2015
2011

Google Adwords certificaat
Google Analytics certificaat
Rijbewijs B

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEO
HTML
CSS
Wordpress
MailChimp
Google Webmaster Tools
Google Analytics
Google Adwords
Microsoft Word
Microsoft Excel
Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver
Adobe Premiere Pro
Adobe Illustrator
Adobe Indesign

