Hanneke Boon
Creatief met content en gek op alles wat glittert

Wie ben ik?
Creatief en veelzijdig. Dat zijn de beste woorden om mij te omschrijven. In mijn werk komt
dat bijvoorbeeld tot uiting in het bedenken en schrijven van online content. Maar ook in het
maken van visuals met Photoshop en het managen van kleine projecten. In mijn vrije tijd
schrijf ik artikelen voor Nederlands grootste horrorblog: De Nachtvlinders en mijn eigen
reisblog. Ik heb een passie voor fotografie, films en series. Mijn favoriete offline bezigheden
zijn yoga, kickboksen en genieten van de natuur.

Werkervaring
2010 - 2018

Vodafone - Content & SEO Specialist
Bij Vodafone werkte ik als Content & SEO Specialist voor de B2C en B2B markt.
Ik was verantwoordelijk voor het creëren van product- en actiepagina's. Bij
Vodafone werd volgens Agile Scrum gewerkt met wekelijkse iteraties. Het team
hield dagelijks een standup en er was een wekelijkse demo met stakeholders.
Kerntaken:
Opzetten van campagne- en landingspagina's.
Creëren van aantrekkelijke, commerciële content die voldoet aan de SEO
richtlijnen.
Maken en bewerken van images in Photoshop.
Voortgang bewaken en schakelen met Product Owners of direct met de
stakeholders.
Monitoren van SEO resultaten in samenwerking met de Analytics afdeling.
Begeleiden Junior Content Editors.
Opzetten SEO Strategie.
Testen van eindproducten.
Producten updaten in de online shop. Bij Vodafone werd het programma
Magento gebruikt.
Nevenactiviteiten:
Handleidingen maken voor Junior Content Editors.
Rest van het team bekend maken met SEO richtlijnen.
Scrummaster taken bij afwezigheid van beide Scrummasters.

2012 - 2019

De Nachtvlinders - Online recensent
Bij de Nachtvlinders schrijf ik filmrecensies en artikelen over alles wat te
maken heeft met horror. Het blog draait op Wordpress.

Kerntaken:
Artikelen en recensies schrijven.
Bewerken van images in Photoshop.
Video's maken en editen met software als Hitfilm Express.
2008

Fairfood - Online stagiair
Bij Fairfood liep ik stage bij de Online afdeling. Er werd gewerkt met het
CMS Typo3.
Kerntaken:
Schrijven van campagne teksten.
Nieuwe actie pagina's maken.
Banners maken met Photoshop en Illustrator.
Uitvoeren van usability tests d.m.v. eye tracking.

2003 - 2006

PWN - Medewerker front- en backoffice
Bij PWN was ik verantwoordelijk voor de klantenadministratie.

Voorbeeld werk
www.vodafone.nl/shop/mobiel/telefoon/apple/iphone-8-plus/
www.vodafone.nl/shop/mobiel/telefoon/samsung-galaxy/
www.skicentrummoser.nl (content, freelance opdracht)
www.denachtvlinders.nl/author/hanneke-boon/
www.hannekeopreis.nl

Opleiding & Certificaten

Vaardigheden

2006 - 2010
Hogeschool van Amsterdam
Interactieve Media - Content & Communicatie

Content Management
SEO
Scrum/ Agile werken
Social Media
Photoshop
Illustrator
Google Analytics
CMS systemen
FTP
HTML/CSS
Microsoft Office
Jira
Hitfilm Express

2016
SEOguru
SEO training voor tekstschrijvers & webdevelopers
2017
Xebia
Professional Scrum Master 1

Hannekeboon.1984@gmail.com
www.hannekeboon.nl

