Curriculum Vitae – Marieke Schovers - Werkervaring
Profiel
Door mijn ervaring in de marketing heb ik een helikopterview ontwikkeld die me in
staat stelt complexe structuren te overzien en accurate, goed afgewogen beslissingen
te nemen voor iedere specifieke situatie. Ik ben een conceptuele denker en ben goed
in het definiëren en analyseren van problemen.

Werkervaring

Marieke Schovers
Adres
Winkelstraat 15
5051 KK, Utrecht
Geboortedatum
15-05-1986
Nationaliteit
Nederlands

2011 – heden Junior Brand Manager Lay’s Oven
PepsiCo
Als Junior Brand Manager voor Lay’s Oven was ik verantwoordelijk
voor:
 Opzetten en managen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
(klanttevredenheid, concurrenten) met externe
onderzoekbureaus.
 Opstellen van concrete actieplannen gebaseerd op het resultaat
van onderzoek.
 Contact bij operationele problemen rondom Lay’s Oven.
 Ondersteuning van de productmanager bij het implementeren
van nieuwe marketingcampagnes en strategieën.
2010 – 2011

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

2007 – 2010

2000 – 2008

Traineeship Marketing
PepsiCo
Tijdens mijn traineeship heb ik in een jaar tijd binnen vier
verschillende teams op de marketingafdeling meegedraaid, namelijk
Trade, Sales, Brand en Product Design. Daarnaast heb ik
deelgenomen aan het Graduate Development Programme. Hiervoor
heb ik vijf persoonlijke trainingen gevolgd, waaronder Management
en Presentatietechnieken.
Social Media expert
Freelance
Voor verschillende opdrachtgevers variërend van startups tot en
met mkb’ers geef ik advies over het gebruik van social media en het
inzetten van advertentiecampagnes. Dit doe ik vanuit mijn eigen
onderneming: Social Marieke.
Diverse bijbaantjes

Opleidingen
2008 – 2009
2004 – 2007
1998 – 2004

Master Marketing
Universiteit van Utrecht
Bachelor Economie
Universiteit van Utrecht
Vwo (Atheneum)

Nevenactiviteiten
2011 – Heden Lid bestuur Young PepsiCo
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2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2007

Voor deze vereniging organiseer ik inhoudelijke en sociale
activiteiten voor werknemers van PepsiCo met minder dan drie jaar
werkervaring.
Wereldreis Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië
Voorzitter Studievereniging Maktie
Lid adviesgroep Jong & Ondernemend
Rabobank Utrecht

Vaardigheden/kwalificaties en cursussen




Office: uitgebreide kennis van Word en Excel
Typecursus
Cursus Presentatievaardigheden

Talen
Nederlands:
Engels:
Duits:
Frans:

Hobby’s en interesses
moedertaal
vloeiend
lezen
lezen

Politiek
Hockey
Skiën

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

