Werkervaring
Freelance Communicatieadviseur, Eigenaar | Kampcasa, Nijmegen.

Mei 2019 - Heden
Mijn hart gaat sneller kloppen van marketing. Schrijven van scherpe teksten, bedenken van
marketingconcepten die de doelgroep raken. En als ik daar óók nog regelmatig klantcontact aan
toe kan voegen dan ben ik helemaal gelukkig. Mijn eigen bedrijf, Kampcasa (‘Spaans’ voor
Kamphuis), is voor mij hét middel om ultiem werkgeluk te ervaren. Ik help ondernemers met
het tot leven brengen van hun ideeën.
http://kampcasa.nl
Op reis in Midden- en Zuid-Amerika | The Zero Hour Workweek

Jan 2019 - Apr 2019

Bas Kamphuis
06-02-1992

Na ruim drie jaar in verschillende functies gewerkt te hebben bij Codebreakers in Nijmegen,
besloot ik om mijn droom na te jagen. Baan opgezegd, huis verhuurd en samen met mijn
vriendin het vliegtuig gepakt richting Midden- en Zuid-Amerika. Om mijn creativiteit kwijt te
kunnen heb ik mijn reis vastgelegd in foto en video op Instagram.
https://www.instagram.com/thezerohourworkweek
Communicatieadviseur / Relatiemanager | Codebreakers B.V., Nijmegen.

Personalia:
Muntweg 48
6532 TJ, Nijmegen
+31 6 46 25 88 77
bas@kampcasa.nl
Linkedin: baskamphuis

Persoonlijke eigenschappen:
Betro uw ba ar
Te amw erk er
Flexibe l
Cre atief
Spo rt-minde d
Loy aa l

Talen:

N ede rlan ds
En ge ls
Du its
Spa a ns

Hobby’s:
Spo rt en ( vo et ba l, ten nis & f it ne ss)
Reizen
Con certen & f estiv a ls be zoe ke n
Aut o’s

Vaardigheden
:Ado be p ak k et

App le en Windo ws
Betro uw ba ar
Leidin gg ev en
Cop yw ritin g
Wo rdpr ess
E-ma ilma rke tin g
Go og le Ads
Socia l media

Jan 2018 - Dec 2018
Als communicatieadviseur was ik verantwoordelijk voor de relatie met onze klanten en partners
en de inhoudelijke kwaliteit van het geleverde werk. Een rol die mij op het lijf geschreven was,
omdat ik hier simpelweg heel veel waarde aan hecht. Waar de eigenaar van Codebreakers vaak
de reden was dat bedrijven klant werden, was ik de reden dat ze bleven. Klanten gaven aan het
prettig te vinden om iemand over de vloer te krijgen die ze écht vertrouwen. Zowel inhoudelijk
als op persoonlijk vlak. Naast deze rol als relatiemanager bleef ik operationeel verantwoordelijk
voor alle marketingcampagnes en social media activiteiten. Ik stuurde een team aan van 3
personen.
https://www.wearecodebreakers.com
Online marketeer | Codebreakers B.V., Nijmegen.

Aug 2015 - Dec 2017
Als Online Marketeer bij reclamebureau Codebreakers was ik verantwoordelijk voor alle
marketing en social media activiteiten. Ik draaide zelfstandig AdWords en Facebook campagnes,
schreef blogs en ontwikkelde nieuwsbrieven. Daarnaast was ik afstudeerbegeleider en stuurde
ik een team van 4 mensen aan.
https://www.wearecodebreakers.com
Telemarketeer | P.C.S., Nijmegen.

Jul 2015 - Aug 2015
Telefonisch klantcontact voor sales (outbound) in opdracht van verschillende soorten bedrijven.
Misschien niet het leukste werk, maar hierdoor wel geleerd om geen enkele angst voor de
telefoon te hebben.
Afstudeerder | Dunlop Slazenger Benelux, Eindhoven.

Sep 2014 - Apr 2015
Onderzoek naar de oorzaken van de groeistagnatie van het Amerikaanse tennismerk K-Swiss en
het in kaart brengen van doorslaggevende factoren in het aankoopbeslissingsproces van de
consument bij aanschaf van tennisschoenen.
Stage in Zuid-Afrika | Theewaterskloof Municipality, Caledon, Zuid-Afrika.

Aug 2012 - Jan 2013
Stage van 6 maanden in Zuid-Afrika. Hier heb ik ondersteuning geboden aan de IDP-afdeling
(Integrated Development Plan) van de gemeente Theewaterskloof, verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de lokale bevolking. Mijn taken waren onder andere: schrijven van
businessplannen, opzetten social media kanalen en schrijven van subsidieaanvragen.

Educatie
Minor Sport & Economie | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sportcentrum
Papendal
Sep
2013 – Jan 2014 | GPA 8,0/10

Commerciële Economie, HBO | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sep 2010 – Apr 2015 | Afgerond.
SPECO: Sport, Economie en Communicatie, HBO | Fontys Hogeschool, Tilburg

Sep 2009 – Mrt 2010
HAVO, Economie & Maatschappij | Udens College, Uden.

2005 –2009 | Afgerond.

Cursussen
Google Certificering, Google Ireland.

Feb 2016
Ik ben als Online Marketeer in mijn eigen tijd bezig geweest met het behalen van mijn Google
certificering. Als ‘Google AdWords Certified Individual’ geef je aan dat je op professionele basis
kan werken met de advertentietool van Google.
Ensie.nl

Okt 2015 - Heden
Ik ben als Online Marketeer in mijn eigen tijd bezig geweest met het behalen van mijn Google
certificering. Als ‘Google AdWords Certified Individual’ geef je aan dat je op professionele basis
kan werken met de advertentietool van Google.
Stichting Mind over Matter, Genadendal, Zuid-Afrika.

Sep 2012 – Jan 2013
Het op orde brengen van financiële administratie en het aanvragen van subsidie voor een
stichting die helpt met het begeleiden van lichamelijk en geestelijk gehandicapten in
Genadendal, Zuid-Afrika.

