About me

Bruno Deneyer
30 maart 1979 te Halle
Aalst
ongehuwd
0472 47 39 47
brunodeneyer@telenet.be
www.brunodeneyer.be
www.linkedin.com/in/brunodeneyer/

Marketeer met 10+ jaar ervaring binnen Direct Marketing, CRM, printing, graphic
design, database-marketing, below-the-line-communication,...
Nu wil ik mijn carrière terug richten op een uitgebreide en gevarieerde
marketingfunctie, met voldoende ruimte om mijn creativiteit en grafisch
ontwerp toe te passen.
Daarnaast leer ik graag elke dag nieuwe dingen bij via opleiding, begeleiding
of zelfstudie. Ik zou me heel graag willen verdiepen en specialiseren binnen de
online marketingwereld.

Ervaring
Marketing & Communicatie verantwoordelijke - Delta-Temp (Oosterzele)
(27/11/2017 - heden)

Skills
Direct Marketing, database, CRM
Marketing Communication
DTP & Printing

•

•
•
•
•

Online marketing (CMS, SEO, SEA, email,...)
Social Media (Facebook, LinkedIn, Instagram,...)

Off-line: Direct mailing, advertenties vakbladen, sales support, drukwerk begeleiden,
belettering bestelwagens, 3D-ontwerp coördineren, telemarketing aansturen,
promotiefilm ontwikkelen, ...
On-line: emailmarketing (Flexmail), website up-to-date houden, social media, Google
Analytics, Google Ads, ...
Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe huisstijl
Business development: nieuwe sectoren aanboren
Delta-on-Ice: nieuw corporate image ontwikkelen voor tijdelijke schaatsbanen,
website, sales map, logo, huisstijl,....

Direct Marketing Coördinator - Omnilevel (Wetteren)
(09/03/2009 - 24/11/2017)

Software
MS Office (Excel, Word, Access)
Adobe InDesign

•
•
•

Verwerken en printen van gepersonaliseerde direct mailings
Analyseren, controleren en bewerken van klantendatabase
Grafisch ontwerp : promotiemateriaal, advertenties, eigen marketingacties...

Direct Mail Coördinator - Moore Response Marketing (Aalst)
(01/01/2004 - 06/03/2009)

Adobe Illustrator

•
•
•

Google Analytics

Marketing Assistent - DVH (J&M, 4uCampus, Medialink) (Antwerpen)

Adobe Photoshop

Google Ads

Talen
Nederlands
Frans
Engels
Duits

Hobbies
Reizen, fotografie, muziek, gastronomie,

Database voor internationale direct mailings voorbereiden en bewerken
Rotatiedruk : grote oplage, grote verantwoordelijkheid
Zeer gestructureerd en projectmatig werken

(28/06/2002 - 31/12/2003)

•
•
•
•
•

Aanmaken van promotiemateriaal (brochures, posters, flyers,...)
Contact met drukkers, partners, leveranciers,...
On- en offline marketingcampagnes bedenken en uitvoeren
Interne communicatie naar netwerk van >100 jobstudenten
Onderhouden van intranet en verschillende websites

Opleiding
Prof. Bachelor : Bedrijfsmanagement - optie Marketing
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (HONIM) te Brussel (1999-2002)

•
•

Stage : CRM-afdeling van Alcatel eBusiness Solutions.
Thesis : Customer Relationship Management (CRM)

Secundair Onderwijs : A.S.O. - Wiskunde - Wetenschappen
O.L.V.-Instituut te Sint-Genesius-Rode (1991-1997)

mountainbike, social media

Bijkomende opleiding
Avondonderwijs : Digitale Marketing
Centrum voor avondonderwijs te Gent
•

Bevat 4 modules : Inleiding Marketing / SEO / SEA / Social Media

