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Marieke Schovers
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+31 6 1234 5678
m.schovers@mail.nl
MariekeSchovers

Profiel
Leergierige starter met passie voor marketing. Ik ben een analytisch denker en vind het leuk om
zaken aan te pakken en problemen op te lossen met de focus op resultaat.

Opleidingen
2012 – 2013

Master Marketing (Engelstalig)
Universiteit van Utrecht
Masterthesis: Does mobile advertising work?
In deze master heb ik de markt van mobiele advertenties geanalyseerd en
onderzocht hoe effectief adverteren via mobiele applicaties is. Mijn eindcijfer is een
8.

2008 – 2011

Bachelor Economie
Universiteit van Utrecht
De afstudeerrichting van mijn bachelor is marketing. Mijn bachelorscriptie gaat in op
het verschil tussen betaalde en onbetaalde marketing en het effect ervan op
klanttevredenheid.

2002 – 2008

Vwo (Atheneum)
Utrechtcollege
Tijdens mijn middelbare schoolperiode heb ik het profiel Economie & maatschappij
gevolgd met keuzevak Management & organisatie. Mijn profielwerkstuk gaat over de
opkomst van Hyves en online communities.

Werkervaring
2011 – heden Social Media expert
Freelance
Voor verschillende opdrachtgevers variërend van startups tot en met mkb’ers geef ik
advies over gebruik van social media en het inzetten van advertentiecampagnes. Dit
doe ik vanuit mijn eigen onderneming: Social Marieke.
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2004 – 2012

Diverse bijbaantjes

Nevenactiviteiten
2013 – 2014

Wereldreis Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië
Ik heb in een half jaar tijd door ruim 20 landen gebackpackt.

2011 – 2012

Voorzitter Studievereniging Maktie
De mijlpalen in mijn bestuursjaar waren:
 Groei van het aantal leden met meer dan 50%.
 Acquisitie nieuwe hoofdsponsor: Rabobank.
 Driedaags marketingevent Makties georganiseerd.

2009 – 2011

Lid adviesgroep Jong & Ondernemend
Rabobank Utrecht

Vaardigheden/kwalificaties en cursussen



Office: uitgebreide kennis van Word en Excel
Typecursus

Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:
Frans:

moedertaal
vloeiend
lezen
lezen

Hobby’s en interesses




Hockey
Skiën
Whiskey bourgondiër

Aanbevelingen en referenties
Voor aanbevelingen en referenties verwijs ik u graag door naar mijn LinkedIn-profiel.

