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Over Ignas
Ik ben een allround marketeer waarbij ik gebruik maak van mijn
sterke analytische vermogen en talent om zeer snel technieken eigen te maken. Mijn doel is om zoveel mogelijk de commerciële visie
te combineren met boeiende en kwalitatieve vormgeving. Bij mijn
werk probeer ik zoveel mogelijk achterliggende emoties en waarden
te respecteren en deze tot uiting te laten komen.
Daarnaast is het voor mij van groot belang dat de technische
aspecten goed verzorgd zijn en probeer ik mij te bekwamen in verschillende technieken. Zonder een degelijk concept of doel wordt
het overbrengen van een boodschap een moeilijke taak. Om te communiceren moet je communicatie in een zo breed mogelijk scala
begrijpen en zoveel mogelijk beheersen.
In mijn 8 jaar als marketing professional probeer ik steeds opnieuw
uit te dagen en nieuwe skillsets eigen te maken, maar daarnaast
juist ook verdieping te brengen in de kwaliteiten die ik heb.

Naam:
Nationaliteit:
Woonplaats:
Geboortedatum en -plaats:
Telefoon:
E-mail:
Rijbewijs:

Ignas Budé
Nederlands
Utrecht
05-08-1985, Stein
06 120 200 19
mail@ignasbude.nl
B

Opleiding en ervaring
2014 - 2017

Online Marketeer
Online ontwikkeling &
beheer

Veris

2009 - 2017

Eigenaar
Grafische Vormgeving &
Communicatie

IBGVC

2013 - 2014

Stage
Marketing

Veris

2011

Stage
Hospitality & marketing

TV Limburg

2008 - 2014

Marketing Management
Commerciële economie

Fontys Hogescholen

2004 - 2008

Visuele Communicatie
Grafische Vormgeving

Academie Beeldende
Kunsten Maastricht

1997 - 2004

VWO
Atheneum

Graaf Huyn College

CV
Ignas Budé
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Skills
Graphic design
Marketing communications
E-mail marketing
High-end retouching
Online marketing (Google analytics, SEO)
Front-end programeren (HTML, CSS, Javascript)
Copy writing
Social media marketing
Fotografie
Video editing

Talen
Nederlands, vloeiend
Engels, vloeiend
Duits, conversationeel

Cursussen en certificaten
Sitecore Certified Technology Specialist @ Sitecore Nederland
Cambridge Engels Certificaat @ Fontys Hogescholen
SEO copy writing & link building @ ISM eCompany

Overige interesses
Ik heb een grote passie voor koken. Het uitvinden en proberen van nieuwe
smaakcombinaties en deze delen met vrienden is een van mijn favoriete
bezigheden. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een eigen "culunaire" lunchgroep
onderhouden onder collega's, waarbij ik wekelijks een menu opstelde
waar ze zich voor konden inschrijven.

Andere professionele activiteiten
Lid van werkgroep E-commerce (Veris)
Lid van stuurgoep Online platform (Veris)
Product Owner Online platform (Veris)
Lid werkgroep Social Media (Veris)

Software skillset
Adobe After Effects
Cinematic visual effects, motion graphics.
Adobe Animate
Vector animations

Microsoft Visual Studio Code
Programming tool
Wordpress
Open source website publisher

Adobe Audition
Audio design

Joomla
Open source website publisher

Adobe Dreamweaver
Website and mobile app design
Adobe Illustrator
Vector graphics and illustration
Adobe Indesign
Page design, layout and publishing

Sitecore
Content Management System
Episerver
Content Management System
Campaign Monitor
E-mail marketing system

Adobe Photoshop
Image editing and composing
Adobe Premiere
Video editing
Google Analytics
Online and app metrics
Google Spreadsheets
Data aggregation and reporting
Microsoft Excel
Data aggregation and reporting

Zapier
API interfacing software
Knack
Database system
Jotform
Online form software
Typeform
Online form software

CV
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NIEUWE
BOUWCENTER.NL
Het nieuwe Bouwcenter.nl is erop gericht om onze
vaste klanten met dezelfde kwaliteit online te
faciliteren als ze ook offline gewend zijn.
Voor de nieuwe site heb ik in de eerste fase (2016
- 2017) als PO by proxy de PO bijgestaan door alle
taken over te nemen buiten het stakeholdermanagement. Daarmee heb ik het team gefaciliteerd
in de dagelijkse werkzaamheden als PO en informatievergaring. Binnen deze eerste fase hebben
we de basis van het nieuwe platform gebouwd.
Waarbij de focus lag op het realiseren van een
open webshop en contentpagina's voor inspiratie
en advies.
Binnen de tweede fase heb ik als PO alle werkzaamheden overgenomen en in samenwerking
met het team de focus gelegd op de gesloten
shop, om zo een omgeving te creëren voor de
vaste klanten van Bouwcenter.
Jaar: 2016 - 2018
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BOUWCENTER
E-MAILFLOW
Om aansluiting te creëren met de nieuwe vormgeving van het nieuwe online
platform heb ik een nieuw template opgezet voor Bouwcenter-nieuwsbrieven.
Daarnaast heb ik de e-mailflows opgezet die vanuit Bouwcenter.nl worden
aangeroepen.
Jaar: 2017
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ACTIEKRANT
WORKFLOW

Leveraniers leveren via het formulier de actieproducten aan. Dit formulier wordt door drie verschillende afdelingen gebruikt om de Actiekrant
voor te bereiden en klaar te maken voor druk en
website.
Daarnaast is er een follow-up formulier als
bepaalde delen van het originele formulier niet
worden ingevuld. Hierbij wordt een mailfow gebruikt om de leverancier er aan te herinneren het
formulier alsnog in te vullen met de benodigde
informatie.
Jaar: 2017-2018
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NIEUWE
HUISSTIJL
BOUWCENTER

In 2013 smolten de formules BouwCenter en Imabo samen onder de naam Bouwcenter.
De huisstijl is toen compleet aangepast en in een modern jasje gestoken. Het beeldmerk is
een samenstelling van de dominante kleuren uit beide formules (Bouwcenter geel en Imabo
blauw) die samen naar een duurzame toekomst bewegen (Groen).
Werkzaamheden:
• logo en huisstijl ontwikkeling
• Introductie presentatie aandeelhouders/leveranciers
Jaar:
2013
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PRIVATE LABEL
BOUWCENTER

Bij de samenvoeging van de merken BouwCenter en Imabo
moest er ook een nieuwe Private Label worden ontwikkeld.
Naast de look-and-feel die moest aansluiten bij het nieuwe
Bouwcenter-merk, waren er ook vele technische beperkingen m.b.t. productie van verpakkingen.
Werkzaamheden:
• Vormgeving verpakkingen
Jaar :
2013-2016
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HOME EXPO
De hoogwaardige afbouwbeurs van Bouwcenter waar leveranciers, Bouwcenter-medewerkers en klanten met elkaar in contact komen. De beurs
wordt iedere twee jaar georganiseerd. Voor de voorgaande twee editites
heb ik meegewerkt aan de communicatieidentiteit van de HomeExpo.
Hierbij heb ik de look-and-feel van de online communicatie verder ontwikkeld vanuit de vormgeving en heb ik de website gebouwd.
Werkzaamheden:
• Grafische vormgeving
• Ontwikkeling van online communicatie (o.a. mailing en website)
Jaar: 2016, 2018
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De Bouwcenter Businessclub is een exclusieve mogelijkheid voor leveranciers om in contact te komen met Bouwcenter-aandeelhouders,
terwijl de dagen gevuld zijn met uitdagende en verassende content.
De Businessclub-dagen hebben iedere twee jaar een eigen thema. De
eerste twee jaar stonden in het teken van het creëren en omgaan met
groei.
Werkzaamheden:
• Fotografie
• Grafische Vormgeving
• Online uitingen (website, mailingen)
Jaar: 2013 - 2018

BOUWCENTER
BUSINESSCLUB

P|20

P|21

BOUWCENTER
ACADEMY WORKFLOW
In deze workflow maak ik gebruik van Knack voor het beheer van de academy-avonden en inschrijvingen. Deze is geïntegreerd op Bouwcenter.nl zodat aangesloten
bedrijven dit kunnen beheren.
Klanten schrijven zich via de site in, via Jotform, dit wordt dan via zapier bijgewerkt
in Knack. Daarnaast wordt er een bevestiging gestuurd via Campaign monitor,
waarbij deze data ook gebruikt wordt voor een reminder op de dag zelf.

ANALYSE &
RAPPORTAGE
Voor Bouwcenter.nl heb ik analyses uitgevoerd om de effecten van werkzaamheden in kaart
te brengen. Deze rapportages heb ik verschillende jaar-, kwartaal- en maandrapportages
uitgewerkt.

P|24

P|25

MARTKETING
AUTOMATION

beDiverse workflows via Zapier voor het koppelen van systemen via de beschikbare api's. Hierdoor is mogelijk om
gecompliceerde flows te creëren die snel in elkaar te zetten
zijn. Voorbeeld hiervan is het inschrijven op een website
met hieraan een Customer Journey-mailflow gekoppeld.
Zapier biedt daarnaast ook de mogelijkheid om naast de
bestaande api-koppelingen deze uit te breiden met api's
die gebouwd worden door developers. Op deze wijze kan
(marketing) automation worden gerealiseerd met een best
of breed programma die via een trigger meerdere acties
kan uitvoeren. De mogelijkheden van het creëren van workflows via een middleware zorgt ervoor dat development
tijd efficiënt gebruikt kan worden, maar er toch ook voor
de online marketeer een scala aan mogelijkheden wordt
geboden.
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BOUWMEESTERS
MAGAZINE
Het interne magazine voor alle Bouwcenter-medewerkers met
een oplage van 2.000 stuks. Om onze medewerkers te informeren
over de gebeurtenissen bij alle Bouwcenters, heb ik samen met
een andere collega het Bouwmeesters-magazine ontwikkeld. Het
magazine bestaat naast de gebruikelijke gebeurtenissen ook uit
persoonlijke verhalen van medewerkers.
Jaar: 2016
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