Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens

Personalia:
Naam: Patrick Peperstraete
Adres: Venraystraat 33 1324 DX Almere
Geboortedatum: 31-03-1956
Nationaliteit: Belgisch, Knokke
Telefoon: 06-21554555
E-mail: p.peperstraete@yahoo.com

Sinds 2000 ben ik zelfstandig. Heb samen met mijn vrouw een VOF Improved Conditions.
We hebben op dit moment verschillende opdrachten(geen vaste opdrachten) die allemaal op parttime
basis zijn. Sommige opdrachten doe ik in de avonduren en weekends zoals beheer websites, SEO
werkzaamheden. Daarnaast ondersteun ik mijn vrouw haar persoonlijke coaching praktijk.
Sinds enige tijd ben ik op zoek naar een vast inkomen, vandaar dat ik interesse hebt voor deze baan.

Werkervaring:
Periode september 2016 tot op heden – Business Expansie manager Success Consulting Nederland
Werkzaamheden: Ondersteunen marketingactiviteiten voor het bedrijf wat zich voornamelijk toespits
op Internet Marketing voor MKB-bedrijven. Bedrijf is gespecialiseerd in implementeren van Marketing
strategieën en levert seminars, workshops op gebied van Facebook voor ondernemers, Email marketing
en Internet marketing. We werken samen met specialisten in het opzetten van SEA campagnes en
webdesign.
Als Business Expansie manager beheer ik de website, klantrelaties, organiseren van seminars/workshops
en dienstverlening naar klanten SEO onderzoeken.
Website: http://www.successnl.nl/
Periode 2000 tot op heden: Internet Marketing specialist en Management consultant Clear Viewpoint.
Sinds 2000 actief in dit bedrijf. Over de jaren veel HR Projecten gedaan, communicatie trainingen,
selectieprocedures en andere testen geleverd voor veel bedrijven.
Ook een aantal langdurige interim projecten:
Kovo BV – Staphorst - Organisatorisch plan uitwerken en communicatieprocessen verbeteren voor
technisch bedrijf Kovo BV voor periode van 5 jaar
VCC B.V, bedrijf gespecialiseerd is in levering, installatie, onderhoud en reparatie van regelkleppen,
Afsluiters: Opzetten van een organiseer systeem, sales ondersteuning, beheer van de websites en
Internet Marketing ondersteuning gedurende periode van 5 jaar.

Naast de management activiteiten heb ik verschillende opleidingen gedaan in Internet Marketing en doe
Internet Marketing werkzaamheden voor bedrijven:
-

Het beheren van veel verschillende Wordpress/Joomla websites.
Marketing onderzoeken en SEO search marketing voor bedrijven.
Beheer van verschillende alternatieve gezondheid Internet marketing campagnes.

Website: http://www.clear-viewpoint.com/
Periode 2013 tot juni 2016 – Voorzitter stichting Narconon.
Voorzitter van een stichting die mensen helpt met problemen met drugs en alcoholverslaving.
Periode 1996 tot December 2001- Silhouet Management Support – Account manager
In dienst in dit Management Training bedrijf en werkte als accountmanager, en gespecialiseerd in
Ondernemerstesten van managers, Selectietesten van personeel en competentie testen van
medewerkers. Door deze functie een ruime ervaring opgedaan met meer dan 1500
persoonlijkheidstesten, selectietesten en testinterviews gedaan met managers en medewerkers.
Daarnaast heb ik workshops/seminars geleverd aan klanten van het bedrijf.
Vanuit die functie heb ik veel MKB-bedrijven bezocht en was tevens accountmanager voor een groot
aantal grotere MKB-bedrijven.

Opleidingen:
Opleiding in selectieprocedures en competenties: in house training bij silhouet management support.
Opleiding in organisatie procedures: in house training bij silhouet management support.
Opleiding in Internet Marketing: in house – training bij Succes Consulting
Opleiding Internet Marketing/SEO en SEA

Kennis en vaardigheden:
Jarenlange HR ervaring, het reilen en zeilen van bedrijven en het coachen van technische,
dienstverlenende en productiebedrijven.
Praktische ervaring:
- Microsoft Excel (goed)
- Microsoft Word (goed)
- Microsoft Outlook (goed).
- Windows 10 (goed)
- Opzetten van mailing (Mailchimp, Send Message)
- Microsoft Publisher (gemiddeld).
- Ad words, Google analytics (goed)
- SEO search ( goed)
- Wordpress: onderhouden websites.
Praktische ervaring in Internet Marketing en Sociale media.

-

Heb voor verschillende bedrijven mailing systemen opgezet (met Send Message systeem en Mail
chimp).
Opzetten en onderhouden van Facebookpagina’s voor verschillende bedrijven.
Opzetten en onderhouden van Youtube video’s

Huidige opleiding: Opleiding afgerond in Internet Marketing bij het NHA om me verder te specialiseren
in SEO, Internet Marketing.
Taalkennis; Frans, Engels (perfect).

Persoonlijk:
Sinds 1991 getrouwd, 7 kinderen en 9 kleinkinderen
Rijbewijs BE
Hobby’s: muziek luisteren, natuur, met honden wandelen, computers

