PROFIEL
De afgelopen jaren heb ik een brede invulling gegeven aan het
vakgebied online marketing door onder andere te werken aan de
ontwikkeling van webshops en themasites maar ook het
dagelijkse beheer van campagnes. Daarnaast heb ik trainingen
gegeven aan klanten dagelijks beheer zelf kunnen uitvoeren zodat
we samen konden werken aan de doorontwikkeling van hun site.

ERVARING
ONLINE MARKETEER
STIEPEL.NET | MEI 2010 - HEDEN

HENRIK
STIEPEL
ONLINE MARKETEER

Optimaliseren van websites en online marketing voor
klanten uit diverse branches, o.a. de reiswereld en
makelaardij. Focus op Google Adwords, Usability en
SEO.
ONLINE MARKETEER
VVV TEXEL | MEI 2014 - MEI 2015

Vertalen van de VVV online visie naar realisatie in
alle on-line media
Spil in de inzet en uitvoering van nieuwe media
Verzorgen van inhoud, vormgeving en samenhang van
alle online uitingen (diverse websites, app’s, social
media, online nieuwsbrieven)
Optimalisatie van conversie middels SEO, SEA,
Adwords en affiliate campagnes;
CONTENT MANAGER
FIRST CHOICE (ONDERDEEL VAN TUI) | JUNI 2004-JUNI 2010

CONTACT
+31 6 48740651
HENRIK@STIEPEL.NET
WWW.STIEPEL.NET

Verantwoordelijk voor de websites gobest.nl,
sunrisetravel.nl en kidsworldclub.nl
Content, development en online marketing
Na de overname van First Choice door TUI gewerkt
aan onder andere de integratie van de diverse
systemen in het TUI backend.

VAARDIGHEDEN
fb.me/hstiepel
@hstiepel
@hstiepel

SEO and Google Analytics
Social media strategie
Marketing
Content management
Copywriting

Bloggen
Project management
Layout design
Fotobewerking
Affiliate marketing

VRIJWILLIGERSWERK
SCOUTING NEDERLAND
VRIJWILLIGER LANDELIJKE ACTIVITEITEIN
MEDEWERKER TEAM ONDERSTEUNING EVENEMENTEN

PROJECTEN
Als online marketeer heb ik de afgelopen jaren voor diverse
opdrachtgevers mogen werken. In die tijd heb ik op allerlei
vlakken online marketing mogen uitvoeren en optimaliseren.
Altijd in overleg met de klant en met de bureaus die voor hun
bepaalde zaken uitvoerden. Sommige projecten gedurende een
kortere periode op interim basis, andere gedurende langere tijd
op abbonements basis. Hieronder een aantal van die projecten.

ONLINE MARKETING
MACROVET.NL | MAART 2016 - FEBRUARI 2017

HENRIK
STIEPEL
ONLINE MARKETEER

Optimalisatie van de begin 2016 vernieuwde website
op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Dit met
behulp van Google Analytics en HotJar. Daarnaast
conversie optimalisatie van de AdWords campagnes in
aanvulling op SEO en Social Media.
ONLINE MARKETEER
AA GLASHANDEL - MAART 2013 - SEPTEMBER 2013

Ontwikkeling van nieuwe site voor nieuwe
productgroep.
Online marketing met behulp van Social Media,
Adwords, SEO en content marketing.
Content management van verschillende sites.
ADWORDS MANAGEMENT
HENDRIKS MAKELAARS/ HOEKSTRA EN VAN ECK MAKELAARS

CONTACT
+31 6 48740651
HENRIK@STIEPEL.NET
WWW.STIEPEL.NET

fb.me/hstiepel
@hstiepel
@hstiepel

Opzetten en managen van diverse adwords campagnes
met als doelstelling het genereren van meer contact
aanvragen bij de lokale makelaarskantoren
CONTENT MANAGEMENT
ROUND TEXEL - BIGGEST CATRACE IN THE WORLD

Beheer van de website gedurende het jaar
Tijdens de ronde verzamelpunt van alle content (tekst,
foto en video)
Plaatsen van de content op alle kanalen
Aansturen van de contentmakers zodat alle relevante
gebeurtenissen verslagen worden
Overleg met het bestuur van de stichting Round Texel
over tone of voice.

