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Top skills

Daan Jansen (32)

Sr. Online Marketeer

Ik ben een zeer gedreven en
gepassioneerde allround interim senior

online marketeer met 8+ jaar b2b
online marketing ervaring.

Intro

Marketing Automation

Social Media Advertising

Conversion Optimization

Search Engine Advertising

daan.jansen@cnvrt.online

cnvrt.online

Contact

Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen

Werkervaring

Opleiding

2006 – 2012

Bachelor of
Commerce (BCom),
Commerciële
Economie 

Senior Digital Marketing Specialist a.i. @ Novartis

Senior Online Marketing Specialist a.i. @ CROW

apr 2020 » mrt 2022
Marketing Automation | E-mail Marketing | Search Engine Advertising
Web Analytics | Social Media Advertising | Conversion Rate
Optimization

jan 2019 » mrt 2020
Marketing Automation | E-mail Marketing | Search Engine Advertising
Web Analytics | Search Engine Optimization | Social Media
Advertising | E-commerce Conversion Rate Optimization

https://www.linkedin.com/in/dbnjansen/
https://cnvrt.online/
tel:+31627511397
mailto:daan.jansen@cnvrt.online
https://cnvrt.online/


Senior Online Marketeer @ SPS

Global Senior Online Marketeer @ Exact

Online Marketeer @ Detron

Online Marketeer @ Capgemini

Online Marketeer @ Port4Growth

Backpacken

Online Marketing & Sales @ Axle-IT

nov 2017 » dec 2018
Conversion Rate Optimization | Web Analytics | Marketing Automation
Social Media Advertising | Display Advertising | SEA | SEO | E-mail
Marketing

apr 2017 » okt 2017
Conversion Rate Optimization | Web Analytics | Marketing Automation
Social Media Advertising | Display Advertising | SEA | SEO

jun 2016 » mrt 2017
Web Development | Marketing Automation | SEA | SEO | E-mail
Marketing

okt 2015 » jun 2016
Web Development | E-mail Marketing | Social Media Marketing
SEO | SEA

mei 2014 » sep 2015
Web Development | E-mail Marketing | Social Media Marketing
SEA | SEO

sep 2013 » mrt 2014
Rondgereisd door Australië en Nieuw-Zeeland 

jun 2012 » sep 2013
Web Development | Content Marketing | Social Media Marketing | SEO
SEA | Email Marketing | New Business Development | Cold Calling

Eigenschappen

★ sociaal ★ gestructureerd ★ enthousiast ★ ambitieus
★ leergierig ★ gedreven ★ zelfkritisch

https://cnvrt.online/


Aanbevelingen

Marius Albracht - CEO @ Axle-IT
"We hebben Daan bijna een jaar geleden aangetrokken om voor 1 dag in
de week, als freelancer, de Online Marketing en voornamelijk de
online lead generatie op te zetten. Hiervoor zijn o.a. E-mail
Marketing Automation, Social Media Advertising en Analytics tools
geïmplementeerd en ingezet om de doelgroep te bereiken middels
gerichte en goed converterende omnichannel campagnes. Uit meerdere
online campagnes zijn door de inzet van o.a. infographics,
whitepapers en webinars al mooie aantallen online leads gegenereerd.
Naast zijn resultaatgerichte en hands-on aanpak is Daan ook een
fijne kerel om mee samen te werken. Hopelijk gaan we nog veel
successen boeken samen!"

Ilona Sikkink - Marketing Manager @ CROW
"Ik heb Daan aangetrokken voor o.a. de implementatie van email
marketing automation en het verder ontwikkelen van online
leadgeneratie binnen CROW. Ik heb hem ervaren als een zeer gedreven
hardwerkend persoon, hij zet zijn ‘tanden’ er volledig in. Ook de
samenwerking met Daan is fijn. Hij is sociaal, betrokken en een
aanwinst voor het team! Heel veel succes Daan met je volgende
opdracht!"

Ron Happel - Marketing Manager @ SPS
"Daan is een uitstekende online marketeer. Wij hebben hem
aangetrokken om een boost te geven aan onze online marketing en dan
met name de leadgeneratie. Dat hebben we geweten. Het aantal online
leads is met factoren gestegen. Veel van onze business komt nu van
online leads."

Reinoud Ykema - Marketing Manager @ Capgemini
"Daan heeft in een korte periode een grote toegevoegde waarde voor
onze organisatie laten zien. Met name op het gebied van Social
Media, SEO en SEA heeft hij, in samenwerking met onze leveranciers,
een versterking van ons online aandeel gerealiseerd. Naast de
praktische invulling van zijn werk, is Daan ook nog een heel fijne,
betrokken, geïnteresseerde, leergierige en gedegen werkende collega.
Hij is een aanwinst voor ieder team dat bezig is met het ontwikkelen
en uitvoeren van een effectieve online strategie."

https://cnvrt.online/

