
Personalia
Laurens van Heeswijk
2 juni 1966
Bosven 401
5464 NE  Veghel
06 46 24 42 46
laurens@icreate.nl

Getrouwd met Miriam (1967) 
Vader van Thom (1998)  
en Lucas (2000)

Uitstekende beheersing van de 
Nederlanse, Engelse en Duitse 
taal.
Veel ervaring met Excel en  
Adobe Creative Suite. 
Basecamp en SaaS diensten

Hobby’s
Internet, crossfit, hockey,
maandelijkse kookclub,  
fotografie, (jazz)muziek, Apple,
dansen, uitgaan, ontwerpen, 
trendwatching, retail 

Bestuurslid Stichting Jazz 
Veghel, verantwoordelijk voor 
de publiciteit

Links
www.linkedin.com/in/laurens-
vanheeswijk/
www.icreate.nl
www.stichingjazzveghel.nl

Laurens van Heeswijk 
Profiel
Ik ben de ideale schakel tussen commercie en techniek. Ik spreek de taal 
van beide partijen, en kan deze bi-directioneel vertalen naar een 
begrijpelijke boodschap. Door mijn kennis en ervaring, analytisch inzicht 
en procesmatig denkvermogen ben ik een sterke gesprekspartner en 
kan ik snel schakelen om doeltreffende oplossingen aan te bieden. 

Dankzij mijn brede interesses en veelzijdigheid ben ik uitstekend 
inzetbaar in uiteenlopende teams. Ik ben een mensen-mens en streef 
ernaar mensen in mijn omgeving te laten groeien door ze uit te dagen. 
Daarbij is het doorbreken van routines en vastgeroeste patronen vaak 
de beste weg naar (verrassend) succes. Ik werk graag met mensen in 
teamverband die ook mij stimuleren mezelf steeds weer te verbeteren.  

 
Werkervaring
2016 - 2017 
Online marketeer | BadenPlus BV  
Verantwoordelijk voor alle online activiteiten van deze franchise  
organisatie in de badkamerbranche. SEO, SEA, Social media en CMS.

2008 - 2016 
eCommerce manager | Habufa meubelen 
Aansturing van interne en externe partijen voor online content en ad-
vertising. Productowner voor de online technische ontwikking van de 
eigen merken Henders & Hazel (250+ shop-in-shops) en XOOON (130+ 
shop-in-shops) in Europa.

2005 - 2012 
Eigenaar iCreate opmaatwerk | partner bij Marcommedia 
Onder andere ontwikkeling online prijsclaim systeem voor de Goede 
Doelen Loterijen. (Online) identiteit creatie voor MKB bedrijven.

1997 - 2004 
Customer care manager | Kubus informatiesystemen 
Verantwoordelijk voor customerservice. Aansturing van de supportaf-
deling en (technische) verkoopondersteuning van de salesafdeling. 

Opleidingen 

NIMA-A  |  PSPO-I 
Bachelor of Buss. Administration | European University Antwerpen
HAVO | Mgr. Zwijsen College te Veghel

Referenties 
Op mijn Linkedin profiel zijn uiteenlopende onderschrijvingen te 
vinden van diverse partijen waarmee ik heb samengewerkt. Indien ge-
wenst kan ik contactgegevens verstrekken.
www.linkedin.com/in/laurensvanheeswijk/


