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Curriculum Vitae 

Michiel van der Blij 

 

 
 

 Online contentspecialist sinds 2003 

 Copy, SEO, contentstrategie, SEA 

 Analytisch, creatief en soms impulsief 

 Trailrunner, natuurman, Bourgondiër 
 
 

Contactgegevens 
06 300 575 84  
info@michielvanderblij.nl 
Brahmslaan 1 | 2151 GW | Nieuw Vennep 
www.michielvanderblij.nl 
www.linkedin.com/in/michielvanderblij 
 
Geboren 2 augustus 1977 in Eindhoven 
Man van Caroline, vader van Thomas (2010) 

 

 
Copywriter bij D-reizen 
01 / 2012 tot nu 

 
Freelance CV-verfrisser 

07 / 2013 tot nu 

  

Successen 
 Grote bijdrage aan 50% groei SEO-verkeer 
 Initiatiefnemer contentstrategie 
 

Verantwoordelijkheden 
 Copy en eindredactie online: websites,  

e-nieuwsbrieven, social media 

 Projecten o.g.v. SEO, e-mailmarketing en 

conversie 

 Copy offline: o.a. eigen Vakantiekrant en 

bijlagen Telegraaf/Spits! 

 

Volgens Maarten 

  

Successen 
 Eigen freelance project naast vaste baan 
 20 klanten in eerste 6 maanden 

 

Wat krijgt mijn klant? 
 Een volledig opgefrist Word-CV qua design, 

indeling, taalkwaliteit en schrijfstijl 
 Een taalcheck van het Linkedin-profiel en 

tekst en tips voor betere vindbaarheid 

 

 

 

Volgens Frank 

  

 
 
 
Maarten 
Sinnecker, 
Online Marketing 
Manager 
 

  

 
 
 
 
Frank  
Gesink, 
Salesmanager 
 

 

 

 

 
 

“Ik heb met veel plezier met 

Michiel gewerkt bij D-reizen. 

Naast een goede copywriter is 

hij een allround e-commerce 

expert met diepgaande kennis 

van search, email marketing, 

conversie-optimalisatie en 

content management.” 

“Michiel heeft mijn cv en LI 

profiel een metamorfose 

gegeven met creativiteit en 

deskundigheid. Hij durfde 

ook kritisch te zijn zodat wij 

gezamenlijk tot een goed 

resultaat zijn gekomen.” 

mailto:info@michielvanderblij.nl
http://www.michielvanderblij.nl/
http://www.linkedin.com/in/michielvanderblij
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Online Marketeer ATPI 
12 / 2008 tot 12 / 2011 

 
Webredacteur NBTC 

07 / 2003 tot  11 / 2008 

 
Opleidingen en 

vaardigheden 

 

Online ervaring 
CMS: Fatwire, Tridion, Wordpress, 

Joomla, Morello, Umbraco 

 

E-mailmarketing: E-Mark, Tripolis, 

Selligent, Campaign Monitor 

 

Webstatistieken: Google Analytics en 

Webmasters, Webtrends, ComScore 

 

Social Media: Facebook, Twitter, 

Google+, Hootsuite 

 

En ook: MS Office, Photoshop, 

Dreamweaver, Google Adsense 

 

Opleidingen 
MA Franse Taal & Cultuur 
Journalistiek & Nieuw Media 
Universiteit Leiden, 1997-2002 
 

Talenkennis 
Engels B2 
Frans C1 
Duits B1 
Italiaans B1 
 

 

Successen 
 Project landingspagina’s > 25% groei SEO-verkeer 
 Opgedane ervaring o.g.v. online marketing. Veel 

over SEO en SEA geleerd van Searchbureaus 
 

Verantwoordelijkheden 
 Beheer SEA-campagnes (40k per maand) 

 Copy, SEO en content management 4 websites 

 Dagelijkse monitoring van bezoekers en conversie 

 Nieuwsbrieven en social media-accounts 

 

 

Volgens Eric 

  

Successen 
 5 maanden leiding geven aan 5 FTE redacteuren  
 CMS-handboek en cursusprogramma voor ruim 

25 redacteuren in meerdere landen 
 

Verantwoordelijkheden 
 (Eind)redactie websites en e-nieuwsbrieven 

 Contentprojecten in internationale omgeving 

 Content management van meerdere sites 

 4 jaar lid van de Ondernemingsraad, waarvan 

ruim een jaar als voorzitter 

 

Volgens Kenneth 

 

 

 
 
 
 
Eric Last, 
Manager 
E-commerce 

  

 
 
 
 
Kenneth 
Von Zeipel, 
Editor 

 

 

 

 

 

 

“Mede dankzij Michiels betrokkenheid 

en focus zijn diverse grote online 

projecten op het gebied van SEO, SEA 

en content management meetbaar 

succesvol afgesloten. Michiel is 

leergierig, betrokken, vasthoudend en 

enthousiast, gecombineerd met een 

prima gevoel voor humor :-)” 

.” 

“He is the total knows-everything 

when it comes to the Tridion 

content management system, 

and has also been working very 

structurally and thoroughly to 

spread his knowledge to his 

colleagues” 


