Kandidatenaanbod
Zuidoost-Brabant & Helmond- de Peel
september 2022

Een selectie van werkzoekenden
die graag aan de slag willen!

Introductie
Voor u ligt de nieuwe versie van de kandidaten aanbodkrant Zuidoost-Brabant & Helmond-De Peel.
De vraag naar personeel is groot, waarbij u en wij op een andere manier naar werkzoekenden
moeten kijken dan we gewend zijn. Niet alleen opleiding of werkervaring telt. Motivatie en
persoonlijkheid zijn zeker zo belangrijk.
Werkzoekenden met uiteenlopende werkervaringen en achtergronden staan hier op anonieme wijze
gepresenteerd. Het accent ligt hierbij op het verhaal achter de kandidaat en niet op het c.v.
Voor een aantal kandidaten zijn middelen beschikbaar zoals loonkostenvoordeel, no-risk polis of een
proefplaatsing van maximaal twee maanden.
We zijn benieuwd of u, net als ons, mogelijkheden ziet voor deze enthousiaste werkzoekenden!
Hoe werkt het?
De kandidaten staan gesorteerd op sector waarbij het gezochte beroep leidend is. Op de volgende
pagina treft u een klikbare index zodat u makkelijk naar de juiste kandidaat kunt navigeren. Zoekt u
liever via bepaalde zoekwoorden, gebruik dan de standaard zoekfunctie via CTRL-F. U kunt er
natuurlijk ook voor kiezen om door de krant te bladeren.
Werkzoekenden die zich niet laten leiden door een specifieke sector vindt u terug in de categorie
“overig”.
Interesse in een kandidaat? Neem contact met ons op!
Heeft een kandidaat uw interesse gewekt en wilt u in contact komen, neem dan aan de hand van het
kenmerk contact met ons op. Dit kan rechtstreeks met uw contactpersoon van het UWV
werkgeversteam Zuidoost-Brabant & Helmond- de Peel of via aanbodkrantzob@uwv.nl.
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Overheid & Onderwijs
“Ik straal rust uit en ben iemand die snel door heeft wat er speelt op een afdeling.
Ik ga graag in gesprek met medewerkers. Ik schuw het lastige gesprek daarbij niet.
Ik ben direct, tactvol en empathisch. Ik vind humor belangrijk en kan goed
luisteren. Ik houd ervan verbanden te leggen tussen processen en de dagelijkse
praktijk waarbij de klant het vertrekpunt is. Ik ben op mijn best als operationeel
teamleider op een afdeling waarbij medewerkers zich bezig houden met 1e lijn
direct persoonlijk klantcontact in de dienstverlenende sector (geen callcenter).
Mijn werkdag is geslaagd als ik medewerkers in hun kracht heb gezet door
ze zo goed mogelijk te faciliteren/ondersteunen zodat zij met plezier hun
werk doen. Ik werk prettig in een omgeving waar afwisseling is. Ik houd ervan
contact hebben met de werkvloer zodat ik kan zien hoe de processen zich in de
praktijk uiten. Mijn hobby’s zijn fitness, tekenen en wandelen.”

Gezocht beroep

Teamleider woningcorporatie/gemeente

Beschikbaarheid

32 uur, 4 dagen in de week

Interessant om te weten

Mijn laatste functie was teamleider Wonen en Participatie bij Wooninc. Ik heb 40 jaar
ervaring in de woningcorporatiesector: 1e lijn klantcontact, verhuur en leefbaarheid.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten










2019: Basis Training Lean en Learn professional, ARPA
2017: Introductie Transactionele Analyse, TA academie
2009: Training beginnen met leidinggeven, Schouten en Nelissen
2007: Diploma Bouwkunde A
2006: Training Huurrecht (basis en vervolg)
1979 – 1982: Bibliotheek- en documentatieacademie Tilburg (HBO)
1977 – 1979: HAVO
1973 – 1977: MAVO

Vaardigheden /
competenties







Luisteren zonder waardeoordeel
Beleid vertalen naar de dagelijkse praktijk
Empathisch vermogen
Opbouwende kritiek geven
Besluitvaardig

Talen:
 Nederlands en Engels: goed in woord en geschrift
 Duits en Frans: redelijk in woord
ICT kennis:
 Microsoft office, teams, Zoom.
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven (+50 km)
Reistijd 30 minuten

Vervoermiddel

Fiets, OV, Auto

Kenmerk

22148

Overheid & Onderwijs

Index
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Overheid & Onderwijs
“Van jongs af aan geïnteresseerd in techniek. Zelfs mijn poppenhuis had zelf
ingebouwde verlichting met schakelaars.
Wiskunde gaan studeren en eigenlijk nooit opgehouden met studeren. Nu bezig met
vierde master.
Werk graag met mensen samen aan een product. Probeer een ander altijd te
verleiden om mee te denken en zijn ideeën te spuien. Volgens vrienden ben ik er
een kei in.
Zeer georganiseerd en interesse in techniek en samenleving.
Ik ben hoog sensitief en dus gevoelig voor prikkels van buitenaf. Vooral als ik ze
niet kan verklaren. Dan word ik nerveus en probeer ik ze weg te cijferen. Meestal
cynisch maar soms ook met onnozele grapjes.”

Gezocht beroep

 Docent Full stack ontwikkeling

Beschikbaarheid

4½ dagen

Interessant om te weten





Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten





Master Software Engineering
Wiskundig ingenieur
Master Biostatistics

Vaardigheden /
competenties




Logisch redeneren
Samenwerken

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, maximaal 3 kwartier rijden

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22149

 Liefst in onderwijs gerelateerd vakgebied. Combinatie van
programmeren en technische innovaties. Wiskundige toepassingen
zijn altijd welkom.

Zojuist afgestudeerd in software engineering (master).
Stevige basis in wiskunde en statistiek.
Begonnen met master Artificial Intelligence.

Overheid & Onderwijs

Index
Kandidatenoverzicht september 2022
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Overheid & Onderwijs
“Voor mij zijn collegialiteit, een harmonieuze werksfeer en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling belangrijke ingrediënten om met plezier te kunnen
werken. Het geeft me een goed gevoel om met en voor mensen te werken, samen
met afwisselende werkzaamheden. Hierbij vind ik een fijne en open samenwerking
erg belangrijk.
Verder houd ik ervan om lekker bezig te zijn en dingen af te kunnen strepen. Ik heb
oog voor detail, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werk nauwkeurig
omdat ik kwaliteit erg belangrijk vind. Tevens ben ik ook leergierig aangelegd en
vind het interessant om mijn horizon verder te verbreden.
Ik ben op zoek naar een leuke baan waar een fijne werksfeer hangt en waar het
niet alleen maar draait om targets te halen. Ergens waar ik gewoon lekker mezelf
kan zijn en elke dag met plezier naartoe kan gaan.”

Gezocht beroep

 Administratief medewerker





Archief medewerker
Secretarieel medewerker
Inkoop
Receptie medewerker

Beschikbaarheid

24 tot 32 uur

Interessant om te weten

Mijn voorkeur ligt bij non-profit organisaties zoals het onderwijs, gemeente, de zorg,
culturele instellingen, woningcorporatie of in de sector recreatie & toerisme.
Bij mijn vorige functie heb ik als repro medewerker in een ziekenhuis gewerkt.
Daarnaast heb ik tijdelijk uitgeholpen op een afdeling als baliemedewerker met
administratieve taken.

Werk- en denkniveau

MBO4

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Sociaal, samenwerken, betrokken, servicegericht, secuur, leergierig, creatief en
aanpassingsvermogen

Mbo niveau 4 - Multimedia Vormgeven

Talenkennis:
 Nederlands en Engels
Softwarekennis:
 Microsoft Word en Excel
 (Photoshop, Illustrator, Indesign en Premiere Pro)
Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 25 km

Vervoermiddel

Auto, Fiets, OV

Kenmerk

22150

Overheid & Onderwijs

Index
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Overheid & Onderwijs
“Van een stimulerende en inspirerende werkomgeving kan ik echt gelukkig
worden. Of dit nu een groep studenten is aan wie ik college geef of samen met een
kunstenaar brainstormen over een nieuwe tentoonstelling of het samenstellen van
een catalogus. Daarnaast geeft het doen van vrijwilligerswerk mij ook erg veel
energie.
Vanuit mijn voorgaande werkzaamheden ben ik ervaren in catalogiseren,
kunstcollectiebeheer, kunstconsultancy, cureren van tentoonstellingen, kunsthandel
en het organiseren van kunst- en designpresentaties op beurzen, academisch
schrijven en doceren. Van (kunst)geschiedenis, cultuur en onderwijs gaat mijn hart
echt sneller kloppen!
Ik ben leergierig, nieuwsgierig, open-minded en direct. Daarnaast weet ik dat ik
binnen een organisatie resultaatgericht, integer, doortastend, nauwkeurig en
gestructureerd functioneer en effectief kan communiceren. Tegelijkertijd is het
belangrijk dat ik ook de kans krijg om zelfstandig en naar eigen inzicht aan
projecten kan werken. Vertrouwen hierin krijgen is voor mij erg belangrijk.
Eager to learn!”

Gezocht beroep

 Beleidsmedewerker culturele sector

Beschikbaarheid

Minimaal 24 uur

Interessant om te weten




 Conservator (museum)
 Schrijver
 Docent/promovendus (HBO/WO)



Beleidsmedewerker/curator/galeriemanager/schrijver
Een stimulerende werkomgeving met collega’s die me uitdagen en waardoor ik het
beste uit mezelf kan halen: een baan die aansluit bij mijn achtergrond, interesses
en opleiding
Brede interesse in (kunst)geschiedenis en cultuur

Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten




Master Geschiedenis (Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief)
Master Cultuurwetenschappen (richting oude kunst) – in process

Vaardigheden /
competenties







Academisch schrijven;
Organiseren, cureren en maken tentoonstellingen;
Collectiebeheer
Leergierig, doortastend en kritisch
Sociaal en collegiaal

Overig:
 Nederlands en Engels in woord en geschrift (Frans en Duits, passief)
 Microsoft Office, CMS, Wordpress, Mailchimp en Adlib (collectiedocumentatie)
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 100 km

Vervoermiddel

Fiets, OV,

Kenmerk

22151

Overheid & Onderwijs

Index
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Overheid & Onderwijs
“Tijdens mijn werk ben ik vaak de verbinder in een team. Mijn proactieve houding
maakt dat ik het leuk vind om dingen uit te zoeken en bijvoorbeeld een proces te
verbeteren. Ik zie graag resultaat van hetgeen ik doe en haal er voldoening uit als
ik samen met andere mensen iets moois kan opzetten of een stukje organisatie kan
verbeteren.
Als host bij RaRa Radio uit Eindhoven (het grootste online radiostation van
Nederland) kan ik mijn sociale en organisatorische talenten op een prettige manier
inzetten. RaRa Radio is een onafhankelijke organisatie die draait op alleen
vrijwilligers, dat wil wel zeggen dat je soms (acute) problemen op een creatieve
manier moet oplossen, ook dat gaat me goed af. Daarnaast vind ik het leuk om
mijn eigen programma te hebben en te maken (Idiosyncratic Sounds) en is het fijn
om te merken dat wat ik maak goed beluisterd en gewaardeerd wordt.
Ook heb ik recentelijk verschillende evenementen zoals een openbare potluck
picnic, workshops en andere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij het fijn is dat ik
goed kan organiseren, overzicht kan houden, goed kan samenwerken, proactief
ben en snel kan schakelen.
Beroepsmatig heb ik al deze vaardigheden de laatste jaren ook naar tevredenheid
en succesvol kunnen inzetten en zie er naar uit om dat weer te kunnen doen!”

Gezocht beroep

 Administratief medewerker

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten

Breed georiënteerd, een C.V. dat gaat van brandweerman tot ordermanager bij Philips
en van docent tot uitkeringsdeskundige bij het UWV. In staat om snel nieuwe
vaardigheden onder de knie te krijgen.

Werk- en denkniveau

HBO/MBO

Relevante opleidingen /
certificaten





Laboratoriumtechniek Levensmiddelenanalyse
End2End Lean Basics
Brandwacht (NBBE)

Vaardigheden /
competenties






Sociaal gedreven en een verbinder
Analytisch en accuraat
Organisatorische duizendpoot
Creatief



Talen: Nederlands en Engels uitstekend

 Evenementencoördinator
 Onderwijsassistent

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond/Eindhoven. Hierbij ben ik afhankelijk van het OV

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22152

Overheid & Onderwijs

Index
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Klant & Contact Center
“Experience and skills:
• Experienced and skilled Inbound Customer Service Agent providing high quality
service to callers, working address and meet all needs. Works to keep and increase
customer satisfaction with every phone call and email.
• Adept in all aspects of project management including planning, budget
management, and coordinating all working parts of a project.
• Experienced in identifying issues and repairing mechanical and electrical defects.
• A strong team player with excellent collaboration skills, and a commitment to
maximizing the production process within a facility.
• Highly skilled Office Administrator with an impressive background
specializing in administrative work and office support.”

Gezocht beroep

Customer support

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

My work experience is extensive in various fields. From the gaming industry to real
estate, office jobs. Jobs with high technology and also in managerial positions.
My hobby is to be busy 24/7. I have a lot of work: I have 2 channels on YouTube, I
am engaged in the promotion of social networks, the creation of websites

Werk- en denkniveau





Marine Mechanic, Latvian Maritime Academy, Riga, September 2003 - June 2006
University of Latvia, Riga, September 2006 - June 2010
Professional bachelor’s Study Programme in Nursing*

Relevante opleidingen /
certificaten









FTV | Blind Spots
February 2021 Junior customs broker course
August 2020 - May 2021 Fair Competition: Being Successful the Right Way
June 2020 Data Privacy: Protecting Personal Information
January 2019 Dutch language course, Level C2
January 2018 – January 2019 Financial Integrity and Fraud
October 2018 Customer support “Alisson course” June 2022 - July 2022

Vaardigheden /
competenties



Languages: Latvian, Russian, English



Skills: Effective Time Management, bility to Work in a Team, Microsoft Office,
ability to Work Under Pressure, communication Skills, computer Skills

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 50 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22153

Klant & Contact Center

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

9

Index

Klant & Contact Center
“Ervaren zelfstandige en oplossingsgericht persoon. Op een zorgvuldige,
vriendelijke en correcte manier help, ondersteun en
adviseer ik mensen graag. In mijn werk vind ik samenwerken, denken in
mogelijkheden, overzicht houden en kwaliteit leveren belangrijk.
Verder kan ik naast samenwerken ook goed zelfstandig werken en durf ik
zelf na te denken, beslissingen te nemen en grenzen op te zoeken. Ik ben
rustig van aard, sta met beide benen op de grond, heb engelen geduld en
kan me inleven in anderen. Daarnaast ben ik eerlijk en betrouwbaar.
Hobby’s: cultuurvakantie, lezen van boeken, wandelen in de natuur met
de hond, fitnessen, mediteren.”

Gezocht beroep

Klantenservice medewerker

Beschikbaarheid

36 uur van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 -18.00 uur

Interessant om te weten

Vorige functie was DTP-ster. Ik zoek een bedrijf waarbij een gelijkwaardige
samenwerking is, zodat we beide kunnen groeien, ontwikkelen en samen een
resultaat kunnen behalen.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






Medische- psychosociale basiskennis HBO
KABK ,studierichting fotografie
MDGO-MK, studierichting presentatie met vestiging
MAVO, D-niveau

Vaardigheden /
competenties







Oplossingsgericht
Communicatief vaardig
Samenwerken
Inlevingsvermogen
Accuraat



Talenkennis: Nederlands

Computervaardigheden:
 Word, PowerPoint, Outlook,
 Photoshop, Indesign , Illustrator
Woonplaats &
reisbereidheid

Geldrop, 15 km

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22154

Klant & Contact Center

Index
Kandidatenoverzicht september 2022
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Klant & Contact Center
“Ik ben een enthousiaste, klantvriendelijke, hardwerkende en leergierige
jongedame. Door mijn ervaring in de horeca weet ik goed met klanten om te gaan.
Mijn doel is om als klantenservice medewerker aan de slag te gaan: mensen helpen
door advies te geven, een luisterend oor bieden en tot het uiterste gaan om een
oplossing te vinden, dat is waar ik blij van word en waar mijn kwaliteiten liggen. Ik
ben een echte teamplayer, maar kan ook goed zelfstandig werken.”

Gezocht beroep

Klantenservice medewerker

Beschikbaarheid

40 uur, maandag t/m vrijdag

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

VMBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vmbo opleiding

Vaardigheden /
competenties







Teamplayer
Zelfstandig werken
Klant- en servicegericht
Leergierig
Mondeling sterk communicatief

Woonplaats &
reisbereidheid

Reusel, 30 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22155

Veelal ervaring in de horeca waar klant- en servicegerichtheid belangrijk is

Klant & Contact Center

Index
Kandidatenoverzicht september 2022
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Transport & Logistiek
“Ik ben een echte teamplayer, zeer loyaal en ik sta voor een goede communicatie.
Als de situatie het vraagt ben ik beslisvaardig en daadkrachtig. Daarnaast geef ik
medewerkers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.
Ik handel naar het motto “alleen als team kunnen we succesvol zijn”.
Ik heb een affiniteit met techniek. Mijn hobby’s zijn koken en tuinieren. Ook klus ik
graag in huis en vind ik het leuk om er met de motor op uit te gaan. Daarnaast
besteed ik mijn vrije aan het trainen van honden.”

Gezocht beroep

 Supply Chain Manager

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten



Examen gehaald in Bedrijfskunde, Accountancy, Marketing en Psychologie

Vaardigheden /
competenties







Loyaal
Eerlijk
Gedreven,
Een echte aanpakker
Teamplayer.





Overige informatie:
Talenkennis: Duits, Engels, Nederlands
5S, 7 Verliezen, White paper, FSC, BSCI

 Purchase Manager
 Logistiek Manager

Van oorsprong Oostenrijkse

Woonplaats &
reisbereidheid

Nuenen, tot 75 km

Vervoermiddel

Scooter, OV

Kenmerk

22156

Transport & Logistiek

Index
Kandidatenoverzicht september 2022
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Transport & Logistiek
“Ik ben een eerlijk, gemotiveerd en hardwerkend persoon met veel leidinggevende
ervaring in een internationaal opererend bedrijf.
Als werknemer vind ik het belangrijk deel uit te maken van een team dat voor en
met elkaar wil werken aan de doelstelling van het bedrijf. Ik kan goed luisteren,
analyseren en coachen. Ben in staat om problemen aan te pakken en op te
lossen. Beschik over een goed cijfermatig inzicht. Ik heb kennis van
administratieve processen.
Ik heb een fijne werkdag gehad wanneer ik ’s avonds tevreden thuiskom omdat de
gestelde doelen (in welke vorm dan ook) met het team behaald zijn in een goede,
harmonieuze sfeer en er weer vooruitgang is geboekt.
Hobby’s:
familie, vrienden, motorrijden, coachen hockey, muziek, lezen, wandelen met de
hond, sport (actief en passief).”

Gezocht beroep

 Logistiek manager

Beschikbaarheid

37,5 uur, 5 dagen per week

Interessant om te weten

Vorige functies: Logistiek directeur, senior logistics specialist bij grote internationaal
opererende handelsfirma

 Shipping coördinator

Wat heb ik nodig om fijn te kunnen werken: Prettige werkomstandigheden, tot
bepaalde hoogte zelf werk kunnen indelen, goede bijdrage kunnen leveren, werken in
een fijn team
Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Logistiek management – Vervoersacademie Venlo

Vaardigheden /
competenties







Organiseren,
Samenwerken,
Analyseren,
Oplossingsgericht,
Non-nonsens mentaliteit met respect voor collega’s en omgeving

Talenkennis:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans
Woonplaats &
reisbereidheid

Someren, max 30 minuten reistijd

Vervoermiddel

Auto, (e)fiets

Kenmerk

22157

Transport & Logistiek

Index
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Transport & Logistiek
“Mijn ambitie:
Voor de komende jaren een bijdrage te mogen leveren aan de continuering en
verbetering van logistieke bedrijfsprocessen middels uiteenlopende taken en
werkzaamheden.
Verder ben ik een optimistisch persoon, die graag wordt uitgedaagd met nieuwe
ideeën en initiatieven.
Ik houd van afwisselend werk aangevuld met een gezonde dosis spanning en
humor.
Gedragen verantwoordelijkheden:
Stuurman: Waarborgen veiligheid van bemanning, schip en lading.
Materiaalplanner: Het te allen tijde voorkomen van lijnstilstand.
Interesses:
• Hardlopen (o.a. halve marathon)
• Muziek verzamelen en beluisteren
• Fotografie (o.a. Macro/Natuur/Architectuur)
• Video/fotobewerking”

Gezocht beroep

 Materiaalplanner

Beschikbaarheid

32 tot 40 uur

Interessant om te weten

Mijn meerwaarde: Het borgen van assemblage- en productieprocessen wat betreft de
materiaalvoorziening, d.m.v. goed contact met leveranciers (intern/extern) en diverse
interne afdelingen.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten





1988: ISW, Logistiek Management, Diploma
1984: Hogere Zeevaartschool (HBO) Diploma
1979: HAVO Diploma

Vaardigheden /
competenties



Zeer ruime computerkennis: MS Office: o.a. Word, Outlook, Excel (Pivot tables,
Vlookup)



Diverse planningssystemen: SAP-Baan-Glovia-DAF-VBS-Powerall-Smartsheets.



Talen: Nederlands, Engels, Duits (zowel mondeling als schriftelijk goed).

 Operationele Inkoper
 Supply Chain Planner (geen Ploegendienst)

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, +- 50 km

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22158

Transport & Logistiek

Index
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Transport & Logistiek
“Spontaan, sociaal diskreet ondernemend en teamplayer, werken en motiveren van
mensen(collegiaal) hulp behoevende, theater, laboratorium, mensen en familie.
Ik zoek: prettige baan waar in 100% kan geven Mijn drijfveren: mensen blij
maken en nuttig zijn voor de maatschappij Ik heb een fijne werkdag gehad als
iedereen werkgevers collega's en klanten tevreden zijn.
Hobby’s, acteren, zwemmen, tennis, volleyballen en events planner en
luisterendoor.”

Gezocht beroep

 Teamleider

Beschikbaarheid

40 uur, 5 dagen

Interessant om te weten

Vorige functie: Radiopharmaceutische laborant en proces specialist met 31 jaar werk
ervaring

 Onderwijs assistent
 Proces specialist

Om fijn te kunnen werken: een toepasselijke prettige baan en werkomgeving
Buiten mijn werkzaamheden, 25 jaar vrijwilliger geweest als verbinder Antilliaanse/
Eindhovense multiculturele samenleving. Hiervoor prof. voluntier award gewonnen
stichting OCan(Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders).
Werk- en denkniveau

MBO4

Relevante opleidingen /
certificaten








Opleiding Middel management, Brinkman opleidingen groep 1991
OFFICE manager ISW| 1994
Stralingshygiene 5B, 1994
Good manufacturing practices, Baggerman Farma Consult | 1993
MLO Klinisch Chemie 1981 - 1986
MLO Chemie 1986.

Vaardigheden /
competenties




Hulpvaardig sociaal teamplayer
Organisator



Talenkennis: Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento SAP, basiskennis computer

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 120 Km

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22159

Transport & Logistiek

Index
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Transport & Logistiek
“Ik heb verschillende banen uitgevoerd. Zo ben ik machine operator geweest bij
diverse bedrijven maar ook autoschadehersteller. Ik sta voor beide functies open
om weer aan de slag te gaan. Daarnaast zou ik graag als beveiliger aan de slag
willen gaan, hier heb ik echter niet de juiste diploma’s voor.
Ik ben een hardwerkende jongen die goed is in samenwerken. Ik heb affiniteit met
techniek. Ik heb een fijne werkdag gehad als ik mijn werkzaamheden heb
kunnen uitvoeren, heb gelachen met collega’s en uitgedaagd ben mezelf
verder te ontwikkelen. Het is fijn als je input serieus wordt genomen en je niet
als een nummer staat te werken.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met de verbouwing van mijn huis en spendeer ik tijd
met mijn dochter. Ik ga graag vissen en zou graag weer een sport willen
beoefenen.”

Gezocht beroep

 Operator

Beschikbaarheid

32 uur in de week beschikbaar. Tijden in overleg i.v.m. schoolgaand kind

Interessant om te weten

In verband met het weg brengen van mijn dochter naar school moeten werktijden
hier op aangepast worden. Daar tegenover staat dat ik eventueel op woensdag
donderdag vrijdag zaterdag avond ook beschikbaar ben.

Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten



MBO Koninklijke luchtmacht 2006-2008

Vaardigheden /
competenties





Samenwerken
Leergierig
Communicatief vaardig



Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits.



Rijbewijs B, C, ADR(verlopen), kraancertificaten(verlopen)

 Autoschadehersteller
 Beveiliger

Woonplaats &
reisbereidheid

Tussen de 20 en 25 min rijden vanaf Helmond.

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22160

Transport & Logistiek

Index
Kandidatenoverzicht september 2022
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Retail
“Ik ben een zorgzaam en rustig persoon, die in zijn rol als Clustermanager werd
gestuurd door KPI’s, die zich per kwartaal uitte in een Scorecard.
Als CM was ik o.a. eindverantwoordelijk voor: 1.Recruitment, ik deed de 2e
gesprekken, verlenging contracten, functioneringsgesprekken managers.
2. Langdurig zieken, ben dus goed bekend met de wet van Poortwachter.
3. Goedkeuring roosters, zowel in uren als in €.4. KPI’s. 5. Keuringen stations, denk
hierbij aan o.a. de ondergrondse tanks, vloeistofdichte bestrating, pompeilanden.
6. Opvolging CRAT, dit was een onaangekondigde controle op het werk, en de
procedure opvolging van de managers.
Resultaat was dat mijn teams duidelijk wisten wat taken en doelen waren.
Ik ben daarom weer op zoek naar een functie als hierboven beschreven, waarin ik
mijn ervaring en kennis kan overbrengen, ik sta open voor ontwikkeling van mijzelf
en wil leren over het nieuwe bedrijf.
Mijn drijfveer blijft om teams en individuele mensen naar een hoger niveau te tillen,
en zich persoonlijk te laten ontwikkelen.
Mijn hobby’s zijn voetbal kijken, sauna, wandelen en joggen.”

Gezocht beroep

 Regiomanager

Beschikbaarheid

40 uur, 5 dagen

Interessant om te weten

Heb de laatste 7 jaar gewerkt als Clustermanager, daarvoor 15 jaar als site manager
tankstations. In het dagelijks aansturen van mijn teams stuurde ik de punten die
achterbleven bij door persoonlijke aandacht en heldere communicatie en positieve
resultaten probeerde ik zoveel mogelijk te benadrukken.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten





Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Echte People manager
 Gestructureerd
 Enorme ervaring in management en KPI’s
 Communicatief sterk
 Cijfermatig ingesteld
 Teamplayer
 Kan goed omgaan met veranderingen
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
 Leergierig

 Clustermanager
 Manager

Mavo D
Administratief medewerker B
Masterclass leidinggeven

Vaardigheden:
 Engels en Duits
 MS office
Woonplaats &
reisbereidheid

Veldhoven, < 30 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22161

Retail

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben een ervaren, authentieke en enthousiaste Senior manager met visie die
samen met stakeholders en medewerkers zijn schouders ergens onder zet en
doelstellingen ook daadwerkelijk realiseert.
Ik geloof erin dat mensen het verschil maken. Hierin investeer ik fors doordat ik
echt interesse heb in mensen. Als manager zorg ik voor een fundament waarop
mensen hun werk efficiënt en met veel plezier kunnen doen. Ik krijg het
warm van enthousiaste medewerkers die ook leveren!
Vakinhoudelijk bevind ik me vooral op het snijvlak van IT, Data en business.
Samengevat levert dit: Aansturen van heterogene afdelingen tot 200 FTE, Meer dan
25 jaar management ervaring, WO denk en werkniveau: HBO informatica, MBA,
leiderschapsprogramma’s, Budget verantwoordelijk tot 250 mln., 30 jaar ervaring
met IT en Data, strategisch niveau, Impactvolle verander trajecten: technisch,
organisatorisch en innovatieve, Brede kennis binnen financiële instellingen.,
Combinatie van Run & change, Praktische ervaring met implementatie van Agile en
Lean.”

Gezocht beroep

 Data & operations manager

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Als senior manager heb ik binnen de Rabobank verschillende rollen vervuld. Mijn
kracht zit in de combinatie van een senior manager met veel ervaring op het gebied
van leiding geven aan grote groepen. Inhoudelijk ben ik sterk in IT en Data.
Ik heb verschillende grote veranderopdrachten doorgevoerd, zoals uitbesteding van
een passenfabriek, invoeren van Lean en agile werken en het centraliseren van
techniek, processen en mensen. Ook het invoeren van het data gedreven werken
voor bijvoorbeeld transactiemonitoring voor compliance doeleinden op internationaal
gebied is een van de zaken waar ik trots op ben.
Ik heb leiding gegeven aan groepen van 4 tot 200 medewerkers.

Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten

 Agile training for management
 Strafprocesrecht
 Lean training
 Talent Development program Tias Nimbas, London Business School
 Leadership during change, Advanced Management Program (AMP) London
Business School
 International Business school Breda/The University of Derby (MBA)
 Hogeschool Eindhoven afdeling Informatica

Vaardigheden /
competenties

Mijn belangrijkste competenties zijn:
 Luisteren, Verbinden, Denken in mogelijkheden (dimmer i.p.v. dipper), Analyseren
 Optimisme/positiviteit is voor mij belangrijk: ervoor zorgen dat zaken WEL werken.
Teveel wordt er gedacht aan een leeg glas, bij mij is het glas half vol!
De vaardigheden die hierbij horen zijn:
 Eigenaarschap/ Verantwoordelijkheid nemen, Overtuigingskracht, Gedrevenheid in
combinatie met realisatie, Draagvlak door inspireren

Woonplaats &
reisbereidheid

Mijn woonplaats is Eindhoven, maar ik vind het geen probleem om in andere delen
van zuid/midden Nederland te werken.

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22162

 Senior IT

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben ondernemend, positief ingesteld en neem graag verantwoordelijkheid. Ik
heb doorzettingsvermogen en ben goed in organiseren. Ik houd van uitdaging en
vernieuwing. Daarbij heb ik affiniteit met onroerend goed branche. Ik ben op zoek
naar een administratieve functie met klantcontact.
Mijn drijfveren zijn tevreden klanten en gezellige collega’s en ik heb een
fijne werkdag gehad als er geen storingen zijn geweest (computers) en als ik
complimenten krijg van klanten.
In mijn vrije tijd doe ik graag sporten en reizen.”

Gezocht beroep

 Commercieel medewerker binnendienst backoffice

Beschikbaarheid

24 uur, dagen in overleg

Interessant om te weten



 Sector zakelijke dienstverlening





In mijn voorgaande functies heb ik het klantbelang altijd vooropgesteld. Ik werk
graag samen met accountmanagers.
Vorige functie bij Hypotheekvisiecentrale B.V.
Om fijn te kunnen werken wil ik graag in een omgeving met een sociaal klimaat
werken
Graag op kantoor werken

Werk- en denkniveau

HBO werk- en denkniveau en diploma HAVO

Relevante opleidingen /
certificaten



Diverse NIBE opleidingen alsmede certificaten zoals: salesforce, telefonische
commerciële vaardigheden, privacybeleid, koude acquisitie voor warme mensen,
informatiebeveiliging

Vaardigheden /
competenties




Samenwerken en overleggen, klantgericht werken, aandacht voor anderen, contact
maken en netwerken, logisch nadenken.
Persoonlijke kwaliteiten o.a. onderling sfeer brengen, kennis met elkaar delen.



Talenkennis: Nederlands en redelijk Engels en Duits



Werken met klantsystemen ERP, Salesforce, Elements, Steam

Woonplaats &
reisbereidheid

Knegsel, + 25 km

Vervoermiddel

Auto, E-bike

Kenmerk

22163

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik sta positief in het leven en ben een echte doorzetter. Ik ben een harde
werker en sta open voor nieuwe uitdagingen.
Ik haal voldoening uit het helpen van anderen. Anderen gelukkig maken
maakt mij gelukkig, maar ik kan hierin ook goed mijn eigen grenzen aangeven.
Baliemedewerkster is echt iets voor mij. Ik houd ervan om met mensen om te gaan
en ben enthousiast, sociaalvaardig en gastvrij.
Ik heb een fijne werkdag gehad als ik de mensen en mijn collega’s goed geholpen
heb. Ik houd van afwisseling in mijn werk.
Ik vind het fijn om na een werkdag buiten een boek te lezen, hierdoor kan ik echt
ontspannen.”

Gezocht beroep

Baliemedewerkster, met eventueel licht administratieve
werkzaamheden

Beschikbaarheid

20 uur

Interessant om te weten

Mijn vorige functie was verkoopmedewerkster in een schoenenzaak, door een
knieblessure is dit helaas niet meer haalbaar.

Werk- en denkniveau

MBO-2

Relevante opleidingen /
certificaten




Mavo-4
SOD1

Vaardigheden /
competenties






Klantvriendelijk
Klantgericht
Behulpzaam
Representatief



Kennis van Nederlandse en Engelse taal

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond (+ 20 km)

Vervoermiddel

Auto, OV

Kenmerk

22164

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Mijn ambitie is om zowel zakelijk als privé succesvol te zijn. Dit bereik ik door me
met mijn ervaring, veel lol in het vak en een enorme passie in te zetten in het
bedrijfsleven om organisaties te verbeteren. Verbeteren op het gebied van
bedrijfsprocessen (Redesign-en volgens Lean, Six sigma methode),
organisatiekracht te vergroten, een bijdrage te geven aan een financieel succes met
al mijn ervaring als business adviseur / controller en vooral de factor mens vanuit
de HRD gedachten te laten groeien tot ongekende hoogte. Haal meer uit uw
mensen, dé talenten van morgen!
De cultuur van organisaties waar ik graag opdrachten uitvoer wat betreft
opleidingen, trainingen en coaching én die mij het meest aanspreekt is het best te
omschrijven als:
 een organisatie/bedrijf die wil groeien, opbouwend is en daarin goede faciliteiten
kent
 managementstijl; die ruimte geeft aan zelfontplooiing en span of support.”

Gezocht beroep

 Verandermanager

Beschikbaarheid

36 tot 40 uur

Interessant om te weten

Ik ben een bedrijfskundig verandermanager vanuit financiële achtergrond.
Projectleider, Business-analist / controller, procesbegeleider en coach. Verbinder en
netwerker. Resultaatgericht, slagvaardig en mensgericht. Integer, luisterend,
volhardend. Kan mensen inspireren, verbinden, motiveren en mobiliseren.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






 Finance specialist
 Privacy officer

HBO, Bedrijfskunde en Agribusiness HAS, ’s-Hertogenbosch
Privacy Officer (FG) in de praktijk (certificaat)
Moderne Bedrijfsadministratie (certificaat)
Professioneel Management Programma (PMP) (certificaat)

Vaardigheden /
competenties
Woonplaats &
reisbereidheid

Woonplaats is Hoogeloon, reisbereidheid is tot 50 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22165

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben iemand die niet snel in de stress raakt bij werkdruk. Weet dan relevante
zaken te scheiden van minder relevante zaken. Ben rustig van natuur en zal dit dan
ook uitstralen op het werk Ik weet de rust te bewaren binnen een team. Ik zoek
vooral afwisselend werk waarbij ik ook contact met externe relaties onderhoud.
Een fijne werkdag betekent voor mij dat we hebben gelachen op het werk maar
zeer zeker ook resultaat hebben behaald. Wat voor mij ook belangrijk is dat we
binnen het team elkaar helpen waar dat nodig is.
In mijn hobby's zoek ik ook afwisseling van MTB-en, skiën tot tuinieren en rustig
lezen in mijn stoel.”

Gezocht beroep

 Commercieel medewerker administratie

Beschikbaarheid

36 tot 40 uur

Interessant om te weten





Werk- en denkniveau

MBO-2-4 /HAVO/VWO

Relevante opleidingen /
certificaten




Hoogst genoten opleiding HAVO.
Diverse interne bankbedrijf cursussen zoals WFT's.

Vaardigheden /
competenties







Accuraat
Opbouwend
Motiverend
Verbindend
Werk graag in een team




Talenkennis: Engels en basis Duits, beide alleen mondeling.
Bekend met CRM en Femergo. Tevens Exel en Word.

 Administrateur

Vorige functie Commercieel assistent Private Banking ABN-AMRO Mees-Pierson.
Belangrijk om in een team te werken.
Voorkeur gaat ook uit om te werken op locatie ipv thuiswerken.

Woonplaats &
reisbereidheid

Geldrop (+10 km)

Vervoermiddel

Auto, fiets (1e voorkeur)

Kenmerk

22166

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik sta op een kruispunt in mijn carrière, waarbij ik op zoek ben naar een Marketing
& Communicatie functie met een grotere maatschappelijke relevantie (MVO). Ik ben
een gepassioneerd, ervaren marketeer. Met ruime ervaring in leidinggevende
Marketing functies. Ik ben een bouwer van merken/merkproposities maar ook van
bruggen tussen mensen binnen en buiten een organisatie. Leidinggeven past mij.
Ik vind het leuk en mooi om mijn ervaring, vakkennis en visie te delen met collega’s
en hen daarmee te laten groeien en excelleren. Ik ben nog regelmatig
operationeel actief. Om voeling te blijven houden met wat er speelt en omdat ik het
gewoon erg leuk vind.
Mijn laatste positie was Marketing Director voor de EMEA regio. Daarbij gaf ik
leiding aan Product Management, Brand-Communications en Project Management.
Naast werken maak ik graag tijd voor mijn partner, kinderen en vrijetijdsbesteding.
Mijn privé tijd vul ik graag met lezen, fietsen, reizen en koken. Aan een grote tafel,
een eigen gekookte maaltijd, genietend van het gezelschap van het gezin, familie of
goede vrienden.”

Gezocht beroep

 Marketing Manager

Beschikbaarheid

32 tot 40 uur

Interessant om te weten



 Marketing Communicatie Manager
 Brand Manager
 Communicatie



Ik gedij het beste in een informele werkomgeving waarin men oog voor elkaar
heeft.
Gedrevenheid, creativiteit, besluitvaardigheid, een gezonde dosis humor en een
goede werksfeer gaan daarbij hand in hand.

Werk- en denkniveau

HBO (Bachlor)

Relevante opleidingen /
certificaten













HBO HEAO-CO (Marketing & Communicatie)
International Management Development Program ‘LEAD’ De Baak Zeist
UX001 – User Experience Introductie
Environmental Health Safety Bosch Management
Export control training Bosch Management
Code of Business Conduct Bosch Management
Product Liability Bosch Management
Information Security
Access and Identity Management Bosch Management Compliance and Business
Ethics Bosch Management Antitrust Law Bosch Management
Controlling non-Finance Managers Bosch
Marketing Excellence Academy Bosch

Vaardigheden /
competenties





Samenwerken, Klantgerichtheid, Overtuigingskracht, Resultaatgerichtheid
Leidinggeven (groep) Creatief,
Talen: Nederlands: Moedertaal, Engels: Uitstekend Duits: Redelijk

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven. Reisafstand + 50 min. In het geval van een hybride positie (deels
thuiswerken), kan de reistijd eventueel wat langer zijn.

Vervoermiddel

auto, fiets, OV (zijn allemaal een optie)

Kenmerk

22167

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben op zoek naar een baan waarbinnen ik mijn kwaliteiten kwijt kan. Met mijn
ruime ervaring met personeelszaken, officemanagement en het verrichten van de
(financiële) administratie ben ik breed inzetbaar.
Het afhandelen van telefoontjes en het te woord staan van mensen is mij absoluut
niet vreemd, aangezien ik bij mijn vorige werkgever veel contact met klanten had,
zowel telefonisch als per e-mail.
Ik kan zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend functioneren. Ik ben
nauwkeurig, gestructureerd en communicatief sterk.
Het allerbelangrijkste is dat ik ontzettend gemotiveerd en enthousiast ben om een
nieuwe uitdaging aan te gaan!”

Gezocht beroep

 Financieel medewerker

Beschikbaarheid

20 uur

Interessant om te weten




Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten



MEAO bedrijfseconomisch

Vaardigheden /
competenties





Denkwijze van ondernemer
Accuraat
Organisatorisch instelling

Woonplaats &
reisbereidheid

Valkenswaard < 10 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22168

 Administratie medewerkster

Organisatorisch ingesteld.
Houd van leuke (vooral jongere) collega’s om mee samen te werken.

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik heb veel ervaring in het bank en verzekeringswezen. Ik vind het geweldig
mensen te helpen bij hun financiële vragen. Ik werk erg overzichtelijk en
gestructureerd en leef helemaal op als ik met relaties kan netwerken.
Mijn laatste werkzaamheden als Intern Accountmanager Private Banking waren
onder andere:
• Samen met twee Private Bankers beheren van portefeuille van elk 300 Private
Banking Relaties.
• Jaarlijks met elke relatie een afspraak plannen met de Private Banker, deze
afspraak voorbereiden en nadien uitwerken. Offertes opstellen op gebied van
Beleggen, Hypotheken, Verzekeringen, Lijfrentes, Spaarrekeningen
• Telefonisch en per mail vragen van de relaties beantwoorden
• Grote en kleine events organiseren voor de relaties waaronder: kookworkshop
met thema beleggen, golfclinics en golfwedstrijd organiseren, 2 wekelijks bezoeken
sportlounge van PSV, voorstellingen in theater de Hofnar bezoeken, etentjes met
relaties plannen.”

Gezocht beroep

 Assistent Private Banking

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO/WO

Relevante opleidingen /
certificaten





HEAO
CE
WFT’s

Vaardigheden /
competenties






Competenties:
Contact maken en netwerken
Plannen en organiseren
Betrouwbaar en eerlijk zijn.



Talen: Nederlands, Engels en Duits.





Nevenactiviteiten en bezigheden:
Vrijwilliger bij stichting ”Met je Hart” in Valkenswaard sinds 2020.
Competitiespeelster 1e dames zondagsteam Haviksoord Golfclub Leende
gedurende 10 jaar.
Mantelzorger voor mijn moeder van 87 en schoonmoeder van 92

 Office Manager
 Commercieel medewerker
 financieel medewerker



Wil graag werken bij een bank en/of in het verzekeringswezenorganisatorisch
ingesteld.

Woonplaats &
reisbereidheid

Valkenswaard + 15 km (In combinatie met thuiswerk +30 km)

Vervoermiddel

Auto, Fiets

Kenmerk

22169

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Een creatieve spin in het web met lef!
Ruime ervaring in het bedrijfsleven en dan vooral als teamleider van
administratieve teams. Vanwege mijn kleinere aantal uren nu ook breder
inzetbaar. Ik houd van uitdaging en werk graag met mensen samen. Structuur is
fijn en als die er niet is, ben ik in staat die zelf te creëren.
Ik ben primair gericht op de relatie met de mensen met wie ik werk. Dat we daarbij
toe werken naar het gewenste resultaat, is voor mij vanzelfsprekend. Ik ben
opgeleid en ervaren als coach. Ik heb snel in de gaten wat iemand nodig heeft om
tot bloei te komen. Dat zou onderdeel mogen zijn van de baan die ik zoek, maar dit
is geen must. Uitdagend administratief, coördinerend, ondersteunend voor iemand
of voor een team. Ik sta open voor een goed gesprek en een kop koffie om te kijken
of de match er kan zijn! Een opdracht als ZZP’er behoort ook tot de
mogelijkheden.”

Gezocht beroep

Ondersteuning op niveau, coördinerend, sociaal (bijv.
coaching).

Beschikbaarheid

Maximaal 20 uur. Dagen en tijden in overleg.

Interessant om te weten





Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten



Diploma HBO Bedrijfskunde

Vaardigheden /
competenties








Teamplayer
Zelfstandig
Analytisch
Plannen en organiseren
Coördineren
Creatief





Talen:
Nederlands: uitstekend in woord en geschrift.
Engels: goed in woord en geschrift.



ICT ervaring met vele CRM pakketten en uiteraard de reguliere programma’s die
bij kantoorfuncties komen kijken.

Ruime ervaring in operationeel leidinggeven in de financiële sector.
Communicatief en sociaal vaardig.
Kan overzicht houden in dynamische omgevingen.

Woonplaats &
reisbereidheid

Nuenen, reisbereidheid ongeveer 20-25 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22170

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Index

Zakelijke Dienstverlening
“De mensen om mij heen zouden mij omschrijven als iemand die hard werkt,
ambitieus is, vriendelijk en vrolijk. Denkt niet in problemen maar in
oplossingen. Daarnaast ben ik communicatief sterk en haal ik energie uit het
helpen van mensen. Tevens vind ik het belangrijk om mezelf te kunnen blijven
verbeteren door mijn kennis te verbreden tijdens mijn werk.
Hierbij zoek ik een nieuwe uitdaging waarbij ik mijn competenties en werkwaarden
in praktijk kan brengen. Dit doe ik graag in een internationale werkomgeving
waarbij er mogelijkheden zijn om mezelf te ontwikkelen binnen het bedrijf. Ik vind
het fijn om autonoom te werken, maar zie ook de meerwaarde in het samenwerken
met anderen.
Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn vrienden en familie maar ik geniet er ook
van om alleen in mijn moestuin te werken. Daarnaast geniet ik van muziek en
sport.”

Gezocht beroep

 Project manager

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten












Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



International Business and Languages (Major: Marketing, Sales & Languages)

Vaardigheden /
competenties





Kwaliteit leveren
Ondernemen en commercieel zijn
Plannen en organiseren.



Talenkennis: Nederlands en Engels vloeiend, Spaans en Frans basiskennis

 accountmanager
 wetenschappelijk onderzoeker

Strategisch denken
Projecten opzetten
Organiseren
Onderhandelen
Mensen overtuigen
Mensen adviseren
Klanten helpen
Informatie verzamelen
Creatief zijn
Contact onderhouden

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 25 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22171

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Index

Zakelijke Dienstverlening
“Ik ga graag nieuwe relaties aan, waarbij ik enthousiasme creëer voor zaken waar
ik voor sta en voor ga. Daarbij werk ik graag met mensen om me heen, maar kom
zeker ook tot mijn recht wanneer ik alleen werk en de samenwerking op kan zoeken
indien nodig. Bij beiden is ‘behulpzaam’ mijn tweede naam.
Ik ga vooral uit van de zelfredzaamheid en kwaliteiten van mensen om me heen
en stimuleer ze zelf oplossingen te vinden, maar bedenk ook oplossingen als de
situatie daar om vraagt. Dit komt ook van pas bij mijn organisatievermogen en
helikopterview tijdens het coördineren van projecten.
Aan de andere kant komen mijn natuurlijk oog voor detail en creativiteit naar
voren tijdens mijn marketing- en communicatiewerkzaamheden en het
fotograferen.”

Gezocht beroep

 Marketing/communicatie/schrijven

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten




Fontys: Frans/Engels In- en externe communicatie
ISBW: Communicatiemanagement

Vaardigheden /
competenties







Communicatief
Betrokken
Verbinder
Empathisch
Consciëntieus



Nederlands, Frans, Engels, Duits



Adobe Photoshop, Lightroom, InDesign, Illustrator, Premiere Pro

 Projectmanagement
 Relatiebeheer (geen acquisitie)

Ervaring: Marketing & Communicatie, projectmatig werken, social media, websites

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, Bereidheid aantal reiskilometers: Afhankelijk van bereikbaarheid. Ca 35
km

Vervoermiddel

Fiets (voorkeur), OV (voorkeur), auto

Kenmerk

22172

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Index

Zakelijke Dienstverlening
“Voor mij is het belangrijk om mensen met respect te behandelen. Ik ben een
verbinder en zoek naar mogelijkheden en niet naar wat niet mogelijk is.
Ik ben een goede luisteraar en kan situaties goed inschatten.
In het werk pak ik graag trajecten op die ik van a tot z kan uitvoeren.”

Gezocht beroep

 Jobcoach

Beschikbaarheid

32 uur, 4 dagen

Interessant om te weten

Ruime ervaring als jobcoach en re-integratiebegeleider voor Wajong-ers en zieke
werknemers in 2e spoortraject. Hierdoor een goede kennis van de hiervoor geldende
wet en regelgeving.

 Ziekteverzuimbegeleider
 Recruiter/intercedent
 Medewerker personeelszaken

Ik ben een enthousiast, gedreven coach met veel werkervaring waar u nog jaren
plezier van kunt hebben. Een goede analyse maken van het bedrijf/functie en de
kandidaat is mij wel toevertrouwd.
Werk- en denkniveau

Ik heb een MBO opleiding maar gewerkt op HBO niveau

Relevante opleidingen /
certificaten






Mbo-4 Sociaal Pedagogisch Werk
Cursus Melba, methode voor maken van capaciteiten- en eisen profiel
Cursus autisme bij het GGZE
Certificering G-coach

Vaardigheden /
competenties



Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.



Kennis van regelingen/voorzieningen UWV



Luisteren, klantgericht werken, eerlijk, betrouwbaar en integer, ondernemend en
commercieel.

Woonplaats &
reisbereidheid

Bladel, 50 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22173

Zakelijke Dienstverlening
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Index

Zakelijke Dienstverlening
“Jarenlang ben ik werkzaam geweest als bedrijfsleider in de bioscoopbranche. In
deze functie ben ik onder meer verantwoordelijk geweest voor de administratie,
filmplanning, personeelsplanning en inkoop. Ook was ik het aanspreekpunt voor
gasten en medewerkers. Na jarenlange ervaring in deze branche, ben ik nu toe aan
een nieuwe uitdaging.
Ik ben niet specifiek op zoek naar een bepaalde functie, maar naar een baan waar
ik mijn kwaliteiten kan toepassen. Ik ben zeer leergierig, gedreven en kom het
beste tot mijn recht binnen een informele bedrijfscultuur. Als ik mijzelf zou
omschrijven zou ik zeggen dat ik iemand ben die betrouwbaar, flexibel en
oplossingsgericht is.”

Gezocht beroep

 Administratief medewerker

Beschikbaarheid

24 tot 28 (evt. 32) uur

 Front office / back office

Interessant om te weten
Werk- en denkniveau

MBO4

Relevante opleidingen /
certificaten




Vaardigheden /
competenties

Betrouwbaar:
 Mijn gehele loopbaan heb ik voor dezelfde werkgever mogen werken. Tijdens
functioneringsgesprekken kwam altijd naar voren dat ik afspraken na kom,
collegiaal ben en aanlever wat er van mij wordt gevraagd.

Marketing en Communicatie MBO – 4
Certificaten: BHV, Sociale Hygiëne

Flexibiliteit/aanpassingsvermogen:
 In mijn loopbaan in de bioscoopbranche ben ik voor verschillende uitdagingen
komen te staan. O.a. voor ontevreden klanten. Het inlevingsvermogen, een
luisterend oor bieden en het samen zoeken naar een passende oplossing voor
zowel de klant als mijn werkgever was zeer belangrijk.
Plannen en organiseren:
 Het plannen en het stellen van doelen was van groot belang om een zo goed
mogelijk resultaat te behalen. Ik ben betrokken geweest bij de opening van een
nieuwe bioscoop, waarbij ik veel heb moeten plannen en organiseren.
Talen: Nederlands zeer goed, Engels goed
Computervaardigheden: Office MS, Wics, WMS, CinemaNext, TMS, Doremi Cinemas
Woonplaats &
reisbereidheid

Gemert +/- 20 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22174

Zakelijke Dienstverlening
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Index

Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben energiek en actief. Kopen en verkopen word ik erg blij van. Hoewel ik in
principe geen salestijger ben. Ik ga graag voor de langetermijnvisie. Van kantoor
word ik niet blij. Ik ga er graag op uit en ontmoet graag mensen. Ik ben creatief
met handen en in denken.
Zoek de uitdaging in een mooi product en die speciale klant die dat kan waarderen.
Werk het liefst zelfstandig en in een teamverband waar naast hard werken ook
gelachen kan worden.
Ervaring met; Mode, textiel, interieur, styling.
Als ik me als een vis in het water voel is mijn dag geslaagd.
In mijn vrije tijd schiet ik graag mooie plaatjes. Verder wandel ik graag en verzamel
ik antiquiteiten.”

Gezocht beroep

 Interieurstylist

Beschikbaarheid

32 uur, 4 dagen

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






Mbo bloemist,
modeacademie
DETEX textielkennis en Merchandising
Interieurstyling

Vaardigheden /
competenties



Hands-on mentaliteit, plannen en regelen/organiseren, klantgericht, zelfstandig,
sociaalvaardig, oplossingsgericht, flexibel, presenteren, producttrainingen geven.



Eerlijk, loyaal, direct, onafhankelijk en omgevingsbewust.

 Accountmanager buitendienst
 klantenbeheerder buitendienst
 Hostess/gastvrouw

Laatste functie was bedrijfsleider detailhandel woon- en raamdecoratie.

Talen:
 Nederlands en Engels in woord en geschrift. Spreek een beetje Duits.


Ben bekend met officepakket. Voornamelijk Word en Excel.

Woonplaats &
reisbereidheid

Deurne, 30 min.

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22175

Zakelijke Dienstverlening

Index
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Zakelijke Dienstverlening
“I've worked at Perfetti Van Melle Holding B.V.'s Group Treasury, Tax and Risk
Management. My key responsibilities include, but are not limited to, cash
management, Forex risk management, and intragroup funding. I've gained a
specialists understanding of risk management and treasury management over the
course of my career, and I've also been effective at explaining complex
information in a comprehensible manner. My background, education, and skill
set qualify me for this position.
As a Certified Treasurer, I am a skilled communicator with sound decision-making
and time management abilities, and I have a track record of consistently meeting
and exceeding challenging performance targets. I've learned how to establish
strong working relationships with all departments within an organization. I am
looking for the possibility to work for a rising business. To me job content is
important. In Treasury, I always feel like there is more to learn. I’d like to have
exposure to a variety of exciting projects. I enjoy reading and traveling.”

Gezocht beroep

 Treasurer

Beschikbaarheid

32 hours

Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten







 Treasury manager


Vaardigheden /
competenties

Association of Corporate Treasurers (AMCT Diploma) 2012-2016
Certificate in Risk Management CertRM
Certificate in International Cash Management CertICM
Certificate in International Treasury Management CertITM
Certificate in Financial Fundamentals CertFIN (Financial and Management
accounting, Economics and Statistics, Business Law, Corporate Taxation)
Universiteit Van Tilburg 2009-2010
Master of Science in Financial Management

SKILLS & EXPERTISE:
 Experienced with ERP system
 Experienced with FX trading platform (JP Morgan eXecute, Refinitiv FXall, BNP
Paribas Cortex, Deutsche Bank Autobahn)
 Experienced with Electronic Banking Systems (Citi Direct BE, ING IBP, BNP Paribas
Centric)
 Experienced with the real-time market data platform (Refinitiv Eikon)
LANGUAGES:
 Chinese (Native speaker)
 English (Fluent)
 Dutch (Basic Knowledge)

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, commute of less than one hour

Vervoermiddel

Car, train

Kenmerk

22176

Zakelijke Dienstverlening

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

32

Index

Zakelijke Dienstverlening
“Ik heb een professionele pragmatische instelling, pleit voor een gestructureerde
en doelgerichte manier van werken en heb een natuurlijke drive om efficiënt en
effectief te werken. Ik ben enthousiast en breid mijn kennis graag uit.
Ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit en met mijn brede ervaring ben ik in staat om
problemen vanuit veel verschillende perspectieven te benaderen en optimale
resultaten te leveren voor stakeholders op meerdere niveaus van de organisatie.”

Gezocht beroep

Resource manager

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten





Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Resource- en capaciteitsmanagement
 Contractmanagement
 Inkoop
 Projectmanagement
 Offshoring
 Vendor management

Altijd in Resource Management functies gewerkt
Ervaring in IT sector
Ervaring bij grote multinationals

HBO MER (Management, Economie en Recht)

Overige informatie:
 Talen: Nederlands en Engels
Woonplaats &
reisbereidheid

Woonplaats: Eindhoven
Reisbereidheid: Eindhoven en omgeving (max. 45 min. enkele reis)

Vervoermiddel

Fiets, OV, of lease auto of bijdrage voor aanschaf van eigen auto.

Kenmerk

22177

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik krijg energie als ik iemand goed geholpen heb met zijn/haar vraag.
En als ze tevreden zijn.”

Gezocht beroep

Financieel administratie/receptioniste

Beschikbaarheid

16 tot 32 uur

Interessant om te weten




Ik ben geduldig, kan goed luisteren naar de vraag of wens van relaties en met ze
meedenken. werk geconcentreerd
Ik zou het liefst van huis uit willen werken.

Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten



MBO

Vaardigheden /
competenties





Telefoon
Crediteuren administratie
Debiteuren administratie

Woonplaats &
reisbereidheid

Aarle-Rixtel, 20 km

Vervoermiddel

OV

Kenmerk

22178

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben sterk in waarneming en inzicht in de A tot Z keten. Vanuit mijn
werkervaring en levenslange brede interesse ben ik in het bezit van kennis
toepasbaar binnen vele werkterreinen. Industrieën en diensten binnen de
FMCG, WEEE en Pooling zijn mij zeer vertrouwd evenals de circulaire economie.
Ik voel mij prettig in een zelfstandige functie binnen een klein team, dit in een
organisatie met korte lijnen waarbij intern een informele omgangscultuur heerst.
Belangrijk voor mij is dat afspraken naar klanten worden nageleefd. Voor mij is een
werkdag geslaagd als het gestelde doel wordt behaald.
Naast de wekelijkse werkzaamheden ben ik voor ontspanning graag muzikaal
creatief in mijn opnamestudio en zorgzaam voor mijn trouwe viervoeter.”

Gezocht beroep

 Kwaliteit manager

Beschikbaarheid

32 tot 40 uren, voorkeur 4 dagen 32 uur

Interessant om te weten

Afgelopen 14 jaar werkzaam geweest als asset manager o.a. (in- en externe
auditering op kwaliteit en klachten management, dit voor internationale pooling
organisatie.

 Kwaliteit auditor

20 jaar werkzaam binnen nationale en internationale logistiek/supply chain.
Ik sta open voor out of the box opportuniteiten
Sterke voorkeur voor plaats binnen klein team met intern informele omgangscultuur.
(Deeltijd) thuiswerk is mogelijk
Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Mijn competenties die ik hier graag belicht zijn:
 Anticiperen, tijdig schakelen met betrekking tot veiligstellen kwaliteitsdoelstelling
door correctief en preventief handelen.
 analyseren, oorzaak, gevolg, oplossing
 Klantgerichtheid
 Omgevingsbewust

Middelbare Detailhandel School, Small Business

Overige te belichten vaardigheden;
 Talen; spreken/schrijven Nederlands, Engels, spreken Duits
 MS Office, CRM, WMS
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, afstand vestigingslocatie 0 tot 20 km. Arbeid op externe locaties
bespreekbaar.

Vervoermiddel

Auto, Fiets

Kenmerk

22179

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Communicatie, stressbestendig, plannen en analytisch denken zijn typische
woorden die mij omschrijven. Ik bewaar gemakkelijk het overzicht en ben in staat
prioriteiten te stellen in hectische situaties. Door goed te communiceren met zowel
interne als externe partijen zorg ik dat het proces rondom planningen strak
verloopt.
Beslissingen niet nemen op basis van een onderbuikgevoel maar op basis van
feitelijke data. Deze interesse leidde tot het volgen van de Power BI opleiding. Ik
leer snel en graag, want meer kennis zie ik als een mooie aanvulling op mijn
huidige werkervaring.
Diversiteit en gelijke kansen: dat vind ik heel belangrijk. Met veel enthousiasme
kom ik bij een bedrijf werken, waar ik persoonlijke en zakelijke groei kan maken,
ongeacht mijn achtergrond, gender, religie of leeftijd. Ik ben heel sociaal en haal
voldoening uit mijn werk, als ik iets aan de maatschappij kan bijdragen.
Mijn hobby’s zijn lezen in verschillende talen, koken, wandelen.”

Gezocht beroep

Planner/Coördinator

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Na een mooie loopbaan als trainingscoördinator bij Philips (11 jaar), wil ik nu graag
mijn kennis inzetten bij een bedrijf waar ik mijn planning -expertise en
taalvaardigheden kan toepassen.
Een administratieve functie op hbo-niveau met veel afwisseling waarin geen dag
hetzelfde is spreekt mij aan. Van snel schakelen en uitvoeren van verschillende taken
krijg ik energie. Door mijn vluchtelingenachtergrond en taalkennis voel ik mij
geroepen om een positieve bijdrage te leveren aan de integratie van de evacués uit
Oekraïne.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten





Vaardigheden /
competenties

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, PABO,(buitenlands diploma,
Sovjet-Unie);
Secretaresse , Schoevers Instituut;
Analyzing Data with Microsoft Power BI, Computrain, NCOI

COMPETENTIES:
 Analytisch vermogen, Doelgericht, Stressbestendig, Flexibel, Teamspeler
TALEN:
 Nederlands, Engels, Oekraïens, Russisch




Als ervaren coördinator binnen Philips ligt mijn kracht in het beheren en
onderhouden van verschillende Learning Management Systemen (LMS) en het
plannen van cursussen.
Ik heb affiniteit met Data/BI en wil graag mijn vaardigheden met Power BI verder
ontwikkelen.
Binnen een paar maanden verwacht ik mijn rijbewijs B te halen.

Woonplaats &
reisbereidheid

Best; 10 km

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22180

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Ik ben een sales assistent, commercieel medewerker met 20 jaar ervaring op HBO
werk- en denkniveau.
Omgaan met klanten, en klanten tevreden stellen, zonder het eigen
bedrijfsbelang uit het oog te verliezen, is voor mij een belangrijke drijfveer in
mijn werk. Ik word enthousiast van een uitdagende baan met veel afwisseling van
taken.
Ik ben resultaatgericht, een doorzetter, accuraat en creatief in het vinden van
oplossingen en heb veel verantwoordelijkheidsgevoel.”

Gezocht beroep

 Sales assistent/representative

Beschikbaarheid

24 tot 32 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten




MMBO+ International business
Nima-A

Vaardigheden /
competenties





Georganiseerd
Doelgericht
Meedenkend



Talenkennis: Nederlands en Engels

 Marketing assistent
 Assistent account manager

Altijd bij grote (internationale) bedrijven gewerkt en heel veel ervaring
opgebouwd. .

Woonplaats &
reisbereidheid

Bergeijk, +/- 20 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22181

Zakelijke Dienstverlening
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Zakelijke Dienstverlening
“Op zoek naar een enthousiaste en spontane medewerker, dan ben je bij mij zeker
op het juiste adres. Ik heb een ruime ervaring in de financiële sector. Ik ben klanten service gericht, sociaal, geïnteresseerd en heb een luisterend oor. Collega’s
geven aan dat ik goed kan samenwerken en klantvriendelijk ben.
Ik houd van aanpakken.
Ik ben op zoek naar een functie waar ik mijn klantgerichtheid goed kan inzetten.
Een fijne werkdag bestaat bij mij uit lekker kunnen werken met prettige collega’s
en een fijne werksfeer. Dan krijg ik een voldaan gevoel.
Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en sla graag een balletje op de tennisbaan.
Ik ga er ook graag op uit met vrienden, naar de film, dagje weg of lekker op een
terrasje.”

Gezocht beroep

 Gemeente afdeling burgerzaken of administratie.

Beschikbaarheid

24 tot 28 uur

Interessant om te weten




Werk- en denkniveau

Havo/MBO4

Relevante opleidingen /
certificaten






WFT Basis
WFT schade
Exact Boekhouden
Computer Boekhouden

Vaardigheden /
competenties



Betrouwbaar; ik ben open, eerlijk, transparant en toegankelijk voor andere
mensen.
Enthousiast: vrolijk, draag bij aan een prettige werksfeer.
Flexibiliteit: sta open voor suggesties, heb geen 9 – 5 mentaliteit.
Accuraat: Ik vind het prettig als de taken goed en zorgvuldig worden uitgevoerd.

 Scholengemeenschap Administratie.
 Een gecombineerd Functie als receptioniste, telefoniste en
administratief medewerker.





Mijn vorige functie was Klantadviseur SNS Bank.
Om fijn te werken heb ik leuke collega’s nodig en een prettige werksfeer, en een
goed inwerk traject.

Woonplaats &
reisbereidheid

Lieshout, +/- 20 km

Vervoermiddel

Auto, voorkeur fiets,

Kenmerk

22182

Zakelijke Dienstverlening
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Zorg & Welzijn
“In mijn vorige functie was ik leidinggevende in de facilitaire dienstverlening. Wat ik
nodig heb om fijn te kunnen werken zijn vaste dagen en tijden en dat gemaakte
afspraken worden nagekomen. Ik krijg graag waardering voor hetgeen in doe en
beteken voor de organisatie.
Daarnaast vind ik duidelijkheid en voorspelbaarheid in mijn werk belangrijk.
Tijdens mijn werk staan de mensen met of voor wie ik werk altijd centraal. Ik leef
me zo goed mogelijk in en stem de werkzaamheden af op haar of zijn situatie.
Menselijk contact en een luisterend oor bieden zijn daarbij belangrijke kwaliteiten
van mij en geven mij voldoening.
Kwalitatief goed werk leveren is altijd mijn eerste prioriteit. Ik ben in staat om
zelfstandig mijn werkzaamheden uit te voeren, maar ook werken in teamverband
gaat mij goed af en geeft mij energie.
Ik ben iemand die erg gestructureerd te werk gaat en alles graag op orde heeft.”

Gezocht beroep

 Gastvrouw
 Helpende zorg
 Medewerker Facilitaire dienstverlening kleinschalig

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten





Huishoudschool
VBO
Daarna verschillende functies op MBO niveau 4

Vaardigheden /
competenties











Doorzetter
nauwkeurig
doelgericht
resultaatgericht
empathisch
vriendelijk
mensgericht
gemotiveerd
een harde werker

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond (+ 20 km)

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22183

Bijzonderheden: Ik ben bereid om cursussen te volgen.

Zorg & Welzijn

Index
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Index

Zorg & Welzijn
“Ik ben vriendelijk, tactvol én volhardend. Als leidinggevende geef ik teams en
teamleden de mogelijkheid om hun vak uit te kunnen oefenen en dátgene te
doen waarvoor ze oorspronkelijk “de zorg” in zijn gegaan.
Dat doe ik door goed naar hen te luisteren en hun professionele mening mee te
nemen zónder het zakelijke aspect, het budget, uit het oog te verliezen. Hiermee
verhoog ik de medewerkerstevredenheid en daalt het ziekteverzuim.
Ik geloof dat medewerkers goed kunnen zorgen voor onze cliënten als er door ons
ook goed voor hén gezorgd wordt. Gelooft u dat ook?”

Gezocht beroep

Teamleider/teammanager in de gezondheidszorg

Beschikbaarheid

32 uur, 4 dagen in de week

Interessant om te weten

Ervaren leidinggevende (middenkader) in meerdere velden van de gezondheidszorg
die het fijn vindt als mensen professionele vrijheid nemen (binnen de gegeven
kaders).

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






HBO-V -1982
Voortgezette Opleiding Management -1990
Verpleegkundige Informatica -2001
ICM Coaching opleiding -2016

Vaardigheden /
competenties





Doorzettingsvermogen
Verantwoordelijkheidsgevoel
Resultaat- en procesgerichtheid





Talenkennis:
Nederland (moedertaal) uitstekend
Engels-Duits redelijk



Bekend met Microsoft-Office (365)

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 35 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22184

Zorg & Welzijn

Index
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Index

Zorg & Welzijn
“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!“ Het beste van allebei maakt dat ik
het best op mijn plek ben als zelfstandige teamspeler.
Ik luister actief, dat gecombineerd met mijn helikopterview en analytisch vermogen
maakt dat ik snel tot de kern kom en de vraag achter de vraag herken.
Ik kijk altijd uit naar nieuwe en creatieve oplossingen mogelijkheden, voor mijn
eigen werkplek en voor degene met wie en voor wie ik werk. Daarnaast ben ik
positief kritisch, mijn kritische blik kan ik mixen met humor en tact waardoor het
gesprek op gang kan komen of blijven
Mijn brede ervaring heb ik opgedaan op basis van verpleegkundige, management
en coach achtergrond.”

Gezocht beroep

 Coach

Beschikbaarheid

24 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO+

Relevante opleidingen /
certificaten





Vele modules Bachelor psychologie van de Open Universiteit
HBO Management in de zorg
Verpleegkundige A

Vaardigheden /
competenties




Engels schriftelijk en mondeling ruim voldoende
Duits mondeling ruim voldoende



Bekend met MS Office en diverse patiëntendossier en registratiesystemen.

 verzuimbegeleiding en verzuimpreventie binnen een organisatie of
arbodienst

In de gezondheidszorg en daaraan gerelateerde organisaties heb ik mijn meeste
werkervaring opgedaan.

Woonplaats &
reisbereidheid

Leende (+ 30 minuten, maar is bespreekbaar)

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22185

Zorg & Welzijn

Index
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Index

Zorg & Welzijn
“Een mensen mens met oog voor de kracht van het personeel, en met
klantvriendelijkheid in het bloed.
Kwaliteiten:
Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Goed met personeel om kunnen gaan.
Goed met klanten om kunnen gaan.
Nauwkeurig en op tijd.
Belangrijk voor mij in een baan:
Goede werksfeer met collega’s.
Creativiteit: iets kunnen produceren: rapporten of iets kunnen toevoegen
aan mensen.
Ruimte voor eigen inbreng.
Bij de ideale werkdag: Heb ik klanten blij gemaakt, Personeel blij gemaakt, Fijn
samengewerkt en leuk contact gehad met collega’s.
Hobby’s: stijldansen, meditatie, dingen maken door handenarbeid, planten
kweken.”

Gezocht beroep

 Leidinggevende functie of opleider, in de schoonmaak;
schoonmaaksector of zorgsector.
 Coach in elke sector.

Beschikbaarheid

24 uur (marge 16-28 uur)

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten

Coachen:
 Nov. 2021: Laatste Levensfase, Psychodidact.
 Sept 2021: Rouw met Kinderen, Psychodidact.
 Juni 2021: Verlies en Rouw bij Volwassenen, Psychodidact.
 Mei 2021:Verlies en Rouw: de essentie, Psychodidact.
 2020–2021: Allround Coach, NHA. Diploma: Life coach, Loopbaancoach,
Budgetcoach.
 2012: Coachend Leidinggeven, SVS.
Schoonmaak:
 2022: bezig met certificering voor het RAS examinatorschap.
 2007: Leidinggevende Schoonmaakonderhoud, SVS.
 2006: Schoonmaak voor Particulieren, SVS.
De Basis:
 1983-1988: doctoraal Communicatiewetenschap specialisatie reclame/marketing,
Radboud Universiteit.
 1980-1983: kandidaats Sociologie, Radboud Universiteit.

Vaardigheden /
competenties





Ik houd niet van stress.

Vaardigheden: Organiseren, Sociaal: in staat mensen te veranderen, Respectvol en
liefdevol naar alle mensen, Blijf rustig bij boze klanten
Talen: Nederlands: schrijven en spreken zeer goed, Engels: schrijven matig en
spreken goed, Duits: schrijven matig en spreken matig, Frans: ‘vakantie Frans’.
Computer: Veel ervaring met allerlei soorten computerprogramma’s.

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, max. 45 minuten

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22186

Zorg & Welzijn
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Index

Zorg & Welzijn
“Ik ben een persoon met een groot zorghart en begeleid graag cliënten liefdevol,
met als uitgangspunt de cliënt een fijne dag te bezorgen. Dan ga ik na mijn
werkdag met een voldaan gevoel naar huis.
Ik heb affiniteit met ouderen en mensen met een beperking.
Daarnaast ben ik als receptioniste representatief.
Ik word blij als ik klanten/cliënten naar tevredenheid kan helpen.”

Gezocht beroep

 Verzorgende in de dagbesteding/dagbeleving bij
ouderen en/of cliënten met licht meervoudige
beperkingen
 Receptioniste
 Baliemedewerkster

Beschikbaarheid

20 uur per week. Deze uren wil ik werken in 2,5 of 3 dagen

Interessant om te weten





Ik heb 35 jaar in de gezondheidszorg gewerkt bij ouderen.
Daarna ben ik 5 jaar werkzaam geweest als receptioniste in een kleinschalige
woonvorm voor (dementerende) ouderen.
Ik werk graag in een team maar kan ook goed zelfstandig werken.

Werk- en denkniveau

MBO2

Relevante opleidingen /
certificaten




Opleiding Verzorgende Dienstverlenende Beroepen
MBO Bejaardenverzorgende.

Vaardigheden /
competenties








Klantvriendelijk
Empathische vermogen
Kennis van Microsoft
Communicatief vaardig
Samenwerken
Organiseren

Woonplaats &
reisbereidheid

Beek en Donk, 20 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22187

Zorg & Welzijn
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Index

Zorg & Welzijn
“Ik ben een harde werker die goed gedijt bij duidelijkheid en structuur. Ik ben
gevoelig voor de sfeer binnen een groep en werk graag samen met mensen die
hetzelfde doel voor ogen hebben, maar kan ook goed zelfstandig werken.
Ik vind het prettig als duidelijk is wat er van mij verwacht wordt en wat het
perspectief is. Ik ben leergierig en altijd bereid om nieuwe dingen te leren.
In mijn vrije tijd geniet ik van sociale contacten, werk ik graag in de tuin of lees ik
een boek.”

Gezocht beroep

Zorgondersteuner

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten

Ik ben op zoek naar een uitdaging binnen het proces aan de voorkant van de
hulpverlening. Dus niet meer direct zorg verlenen, maar een ondersteunende functie
om de zorg/hulpverlening zo optimaal mogelijk te organiseren voor de klant. Ik sta
open voor een baan waarbij ik dienstverlenend bezig kan zijn.
Ik ben op zoek naar een baan met regelmatige werktijden overdag (geen
weekenddiensten).
Ik heb ruime ervaring met verschillende doelgroepen en heb een dienstverlenende
houding.

Werk- en denkniveau

MBO4

Relevante opleidingen /
certificaten



Verpleegkundige opleiding

Vaardigheden /
competenties









Loyaal
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Duidelijk
Kritisch denken
Nauwkeurig werken,
Probleemoplossend denken
Organiseren en plannen

Woonplaats &
reisbereidheid

Reusel, 30km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22188

Zorg & Welzijn
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Index

Zorg & Welzijn
“Ik ben een enthousiast en sociaal persoon die veel empathie toont en goed kan
luisteren. Momenteel ben ik op zoek naar een sociaal maatschappelijke functie
waarbij ik met mensen in gesprek ben en voldoening hoop te krijgen uit de
waardering als ik ze echt vooruit heb geholpen. Ik maak dus graag impact op het
leven van mensen. Andere mensen geven vaak aan dat ze met hun verhaal goed bij
mij terecht kunnen. Daarnaast kom ik vaak enthousiast over als ik ergens blij van
wordt of een succes boek.
Ik heb mijn bachelor in de journalistiek behaald maar bij commerciële bedrijven
gewerkt. In die banen ben ik blijven schrijven; bijvoorbeeld in het uitwerken van
aanbestedingen. Tevens heb ik 2 jaar ervaring in het opleiden en coachen van
klantadviseurs bij een energieleverancier. Omdat ik minder energie kreeg in het
fulltime werken achter een computer bij een commercieel bedrijf ben ik nu op zoek
naar een socialere functie waarmee ik een mooie nieuwe impuls aan mijn carrière
geef.”

Gezocht beroep

 Werk in het sociale domein.

Beschikbaarheid

32 tot 36 uur, maandag t/m vrijdag

Interessant om te weten

Ik heb veel ervaring in klantcontact en het coachen en motiveren van klantadviseurs
in de rol van trainer.
De afgelopen 4 jaar heb ik met diverse taken op de binnendienst van B2B- bedrijven
ervaring opgedaan waarbij ik veel oog had voor commerciële kansen en
procesverbetering.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



MBO Toerisme niveau 4

Vaardigheden /
competenties









Duidelijk zijn
Behulpzaam zijn
Prioriteiten stellen
Gesprekken voeren
Communicatief vaardig
Talenkennis Nederlands en Engels (in mindere mate Spaans, Duits en Frans)
Ervaring in het werken met allerlei systemen zoals SAP en Navision

Woonplaats &
reisbereidheid

Gerwen – gemeente Nuenen
Reisbereidheid 30 minuten

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22189

 Woonconsulent, consulent leefbaarheid of wijkbeheerder bij een
woningbouwcorporatie. Mogelijke opstap richting zo’n functie als
klantadviseur bij een woningbouwcorporatie om erna door te
groeien.
 WMO Consulent.
 Tekstschrijver/journalist of aanbestedingen uitwerken.
 Ik sta open voor gesprekken over allerlei functies waarbij ik niet
fulltime achter een pc hoef te werken; het liefst ongeveer 50
procent.

Zorg & Welzijn

Index
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Index

Zorg & Welzijn
“Proactieve klantgerichte Product Specialist met een jarenlange werkervaring
binnen een internationale werkomgeving in de Healthcare Industrie.
Ik ben een representatieve, gestructureerde, alerte vrouw die makkelijk mensen
voor zich weet te winnen. De balans tussen werk en privé is in de loop der jaren
belangrijker voor mij geworden.
In mijn werk ben ik altijd geprezen om: Vakkennis, Uitstekende presentatie – skills,
Do what you promise’ mentaliteit, Teamplayer, Heldere communicatie,
Betrouwbaarheid
Ik zoek een baan waar ik gezien mijn leeftijd makkelijk in kan stappen en waarin ik
een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie.
Contacten met collega’s zijn belangrijk voor mij en in die zin ambieer ik geen
‘thuiswerk-functie’.
Mijn hobby’s zijn reizen, fotograferen, wandelen, lezen.
Binnen het Rode Kruis ben ik actief als vrijwilliger binnen het Educatie Team in de
regio Eindhoven.”

Gezocht beroep

Product Specialist bij voorkeur in Healthcare

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten

Vorige functie: Product Specialist CT, Philips Healthcare (Sales ondersteunende
functie)

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten





Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Presenteren
 Samenwerken
 Klantgerichtheid
 Zorgvuldigheid

Opleiding tot radiologisch laborante
Opleiding tot radiotherapeutisch laborante
Heao-communicatie

En verder:
 Talen; Nederlands, Engels
 Kennis van MS Office, SFDC
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 25 km

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22190

Zorg & Welzijn
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Index

Zorg & Welzijn
“Op dit moment sta ik op een keerpunt in mijn loopbaan. Ik ben op zoek naar fysiek
licht werk.
Je kunt me omschrijven als een rustig persoon die haar taken goed wil uitvoeren.
Daarnaast ben ik een harde werker.
Ik heb een fijne werkdag gehad, als alle taken voltooid zijn én ik het naar mijn zin
heb gehad.”

Gezocht beroep

Bezorger van medicijnen of maaltijden

Beschikbaarheid

12 tot 15 uur

Interessant om te weten




Werk- en denkniveau

VMBO

Relevante opleidingen /
certificaten



VMBO

Vaardigheden /
competenties







Nauwkeurigheid
Controleren
Inlevingsvermogen
Luisteren
Plannen en Organiseren



Ik ben in bezit van rijbewijs B.

Mijn vorige functie was helpende in de thuiszorg.
Loonkostenvoordeel & No Risk Polis zijn van toepassing

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 10 km

Vervoermiddel

Auto,

Kenmerk

22191

Zorg & Welzijn
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Index

Techniek
“Mijn naam is Bram. Ik houd van sporten en muziek, maar ook zelfstandig werken
doe ik graag. Van nature ben ik eerlijk, geduldig en behulpzaam.
Verder houd ik van alles dat met techniek te maken heeft en daar ben ik
ondertussen ook best goed in.
Ik zoek een werkgever waar ik onderdeel kan zijn van een leuk team en waar de
sfeer aangenaam is”

Gezocht beroep

Ik zoek werk in de technische sector (of technisch werk
in een andere sector)

Beschikbaarheid

Ik ben in principe 40 uur beschikbaar, maar zou liever drie of vier dagen werken.

Interessant om te weten

Mijn vorige functie was Quality engineer in de verspanende techniek. Daarvoor heb ik
verschillende praktische technische functies gehad.

Werk- en denkniveau

HBO, maar dat is geen eis. Leuk werk op MBO(+) niveau is prima, als ik mijn
uitdaging maar vind.

Relevante opleidingen /
certificaten






Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Technisch inzicht
 Organiseren
 Samenwerken
 Lassen, draaien, frezen

HBO – MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken)
MBO – Werktuigbouwkunde (BOL 4)
MBO – Autoschadeherstel (BBL 3)
(diploma’s behaald)

Talenkennis:
 Nederlands, zeer goed
 Engels, redelijk vloeiend
 Duits, beperkt (onvoldoende voor een echt gesprek)
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven (Stratum), bij voorkeur op fietsafstand. Anders liefst binnen 10 km

Vervoermiddel

Fiets, auto

Kenmerk

22192

Techniek

Index
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Techniek
“Ik ben een rustig en betrouwbaar persoon met de instelling: “dingen niet
moeilijker maken maar oplossingen bedenken”. Ik lever graag kwaliteit. Ik ben
goed met werken met mijn handen (denk aan klussen).
Ik wil graag in een functie werken waarbij ik bijvoorbeeld ook dingen kan maken
(monteren/demonteren).
Ik krijg een goed gevoel wanneer ik zie dat ik een bijdrage heb geleverd. Ik vind
het ook prettig als ik dat vervolgens terugkrijg van de werkgever.
In mijn vrije tijd ben ik thuis aan het klussen, bezig met de kinderen, lezen en
sporten.”

Gezocht beroep

 Assemblagemedewerker

Beschikbaarheid

24-32 uur (3-4 dagen)

Interessant om te weten





Werk- en denkniveau

WO in Marokko (niet afgerond)

Relevante opleidingen /
certificaten



Middelbare school afgerond

Vaardigheden /
competenties





Gevoel van verantwoordelijk
Nauwkeurig en gestructureerd werken
Creatief denker

 Montagemedewerker
 Cleanroom medewerker

Ik heb jaren gewerkt in de horeca als kok.
In verband met fysieke belastbaarheid ben ik op zoek naar een andere functie.
Ik werk fijn in een functie die niet dagelijks stressvol is, waar een fijne werksfeer
heerst en wat fysiek niet te zwaar is.

Talenkennis:
 Nederlands
 Frans
 Arabisch
 Engels (basis)
ICT-kennis:
 outlook
 word
Geen rijbewijs.
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven (+ 7 km fiets of 15 km OV)

Vervoermiddel

Fiets, eventueel OV

Kenmerk

22193

Techniek

Index
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Index

Techniek
“No-Nonsense persoon met een nuchtere kijk op het vakgebied. Ik heb een eigen
mening en zal deze ook duidelijk uitdragen als er verbeterpunten zijn. Mijn affiniteit
ligt bij diverse facetten in de techniek, zoals Electro-Installatietechniek en
Telecommunicatie/ICT.
Ik sta ook open voor een functie in facilitaire sector zoals huismeester/conciërge.
Deze functies spreken me aan omdat mijn vrijheid in handelen en het regelen van
mijn eigen werk belangrijk voor mij zijn.
Het out of the box denken is dan ook 1 van mijn competenties.”

Gezocht beroep

 Technische functies: ICT en Electro

Beschikbaarheid

In overleg

Interessant om te weten

In mijn loopbaan heb ik vanaf 1981 diverse functies vervuld bij KPN en vanaf 2013 bij
Spie Nederland, allemaal op het gebied van ICT, Telecommunicatie in de functie van
Projectleider, uitvoerder en 2e lijns analyst op een helpdesk bij ASML

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten




Open universiteit: Management en ICT
Cisco callmanager opleidingen ( telecommunicatie )

Vaardigheden /
competenties






Analytisch
Technisch onderlegd
Teamplayer maar kan ook zeer goed zelfstandig werken
Proactief,ziet snel verbeterpunten

Woonplaats &
reisbereidheid

Geldrop (+15 km)

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22194

 Huismeester/Conciërge/Klusjesman

Techniek

Index
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Index

Techniek
“Als ingenieur heb ik mezelf altijd als een probleemoplosser beschouwd, of het nu
gaat om het ontwerpen van elektronica, het creëren van een systeem om de
beschikbaarheid te verbeteren en de kosten te verlagen, of het veranderen van
processen om de kwaliteit te verbeteren en de motivatie te vergroten en kosten en
verspilling te verminderen.
In zowel product- als serviceorganisaties is het altijd mijn doel geweest om het
volledige potentieel in mensen, producten, diensten en resultaten te realiseren.”

Gezocht beroep

 Teamleider in productiebedrijf (geen food)

Beschikbaarheid

32 tot 40 uur, 5 dagen per week, dagdienst of 2-ploegen

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO/WO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Leidinggeven:
 Timeplanning op dag- en projectniveau; people management; coaching en
training; motiverend om gemeenschappelijke doelen te bereiken
Kwaliteit:
 Procesdocumentatie/handleidingen/enz. schrijven; productie van kwaliteits- en
bedrijfsbeheersystemen; interne audits en auditvoorbereiding; V&G-aspecten.
Ervaring met 8D; 5S+1; 5Ys
Procesverbetering:
 Analyseren en beschrijven van processen; het leiden en motiveren van
verbeteracties; kennis van Lean; toepassing van Theory of Constraints; directe
toepassing op kosten- en afvalreducties in het totale proces.

 Quality engineer
 Process improvement

Ervaring in product- en serviceorganisaties

BSc Electronic Engineering – Leeds University

Talen: Engels moedertaal, Nederlands goed, Frans redelijk, Italiaans basis (aan het
leren)Duits heel basis






Kennis automatisering
MS Office (Excel power user)
ERP systemen
CRM systemen
Visual Basic

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven +/- 30 minuten (25 – 35 km)

Vervoermiddel

Auto, motorfiets, fiets

Kenmerk

22195

Techniek
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Index

Techniek
“Als hoofdkostwinnaar ben ik na een jarenlang dienstverband bij Oasis Data &
Document Management Netherlands BV beschikbaar voor ander werk. Bij voorkeur
werk ik in één van de bovenstaande functies waarbij ik mijn werkzaamheden zittend
dan wel afwisselend zittend, staand en lopend kan verrichten.
Ik ben een secuur, betrouwbaar en eerlijk persoon, een goede collega die
betrouwbaar is, verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zorgzaam is.”

Gezocht beroep

 Data-entry





Scannen
Inpakwerk
Assemblagewerk
Geldteller

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

Vmbo-algemeen

Relevante opleidingen /
certificaten



Mavo met diploma, diploma behaald in 1977.

Vaardigheden /
competenties



Bj mijn vorige werkgever heb ik laatstelijk veelal scanwerkzaamheden verricht en
te denken valt aan ziekenhuisdocumenten, grootformaat tekeningen
woningbouwverenigingen en röntgenfoto’s.
Mijn digitale vaardigheden zijn echter gering. Ik ben in het bezit van een rijbewijs
en auto en kan circa 32 uur per week werken. Graag geef ik een passend vervolg
aan werk, ik heb feitelijk altijd (hard) gewerkt.



Graag verricht ik mijn werkzaamheden zittend dan wel afwisselend zittend, staand
en lopend.

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, werk in of rondom Eindhoven.

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22197

Techniek
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Techniek
“Door mijn continue drive naar verbetering, mijn helicopterview,
nieuwsgierigheid en mijn opgedane werkervaring op zowel operationeel als tactisch
niveau ben ik expert in het onderhoud en beheer proces. Mijn doel is om het
onderhoud effectiever en efficiënter uit te voeren door samenwerking met
leveranciers, adviseurs, gebruikers en collega’s waarbij ieders expertise maximaal
wordt benut.
Deze ontwikkeling wil ik graag doorzetten binnen een innovatieve en professionele
en mensgerichte organisatie waarin het onderhoud en beheer van vastgoed een
bijdrage levert aan de doelstellingen van een organisatie.
Mijn drijfveren zijn: spontaan, onafhankelijk, zelfstandig, gelijkwaardigheid,
gedreven, nieuwsgierig, eerlijkheid en verbindend.”

Gezocht beroep

 Bouwkundig contractbeheerder beheer en onderhoud

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten

In mijn laatste functie als projectleider beheer en onderhoud was ik met veel plezier
het aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en collega’s.

 Contractmanager beheer en onderhoud
 Medewerker contracten

In mijn werk neem ik mijn verantwoordelijkheid en stel ik samenwerking en kwaliteit
voorop met als doel klanttevredenheid.
Ik communiceer gemakkelijk op meerdere niveaus
Werk- en denkniveau

HBO+

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Mijn competenties zijn:
 leidinggeven, creatief/innovatief, organiseren, betrokken, klantgericht, kwaliteit
gericht, kritisch denken, besluitvaardig doelgericht.

HTS bouwtechnische bedrijfskunde en MTS bouwkunde

Kennis van:
 Microsoft office
 OBS systemen Planon, Ultimo,
 MJOB beheersystemen O-prognose en IBV
 Goed in Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift.
Woonplaats &
reisbereidheid

Eersel +/- 20 km

Vervoermiddel

Auto, fiets

Kenmerk

22198

Techniek
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ICT
“Ik vind het leuk oorzaken van fouten te zoeken en oplossingen te bedenken.
Vooral (beveiligings-)problemen hebben mijn interesse.
Ik heb een fascinatie voor computers. Ik heb veel pc’s zelf gebouwd en ben een
aanspreekpunt voor familie en vrienden bij problemen met computers, tablets of
smartphones.
Mijn ambitie is om een autoriteit te worden op het gebied van Cyber Security. Door
mijn opleiding tot Cyber Security Officer ben ik op de hoogte van het brede
werkvlak van de Cyber Security en wil graag onderzoeken welke richting ik precies
in wil en ben dan ook op zoek naar een werkgever/traineeship die mij een kijkje wil
geven in de verschillende aspecten van het werkgebied zodat ik tot een gedegen en
geïnformeerde beslissing kan komen welke richting ik precies in wil.
Voor ontspanning bezoek ik graag een concert, theater of bioscoop. Een wandeling
door het bos of op het strand geeft mij ook energie. Daarnaast kijk ik ook graag
naar de Formule1.”

Gezocht beroep

 Junior Cyber Security Officer

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Ik werk als vrijwillige Digihulp voor bewoners en vrijwilligers in een verzorgingshuis.
Onlangs heb ik voor het Leger des Heils in Eindhoven de digitale Sociale Kaart
gebruiksvriendelijker gemaakt. Op 9 mei 2022 ben ik gestart met de bootcamp Cyber
Security Officer. (duur 6 maanden) Ik ben vanaf 4 oktober parttime en vanaf begin
november fulltime beschikbaar.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






HAVO
VCA Vol
SAP, MS Office, Prologs, Langdon, NaVision
Start mei 2022: Bootcamp Cyber Security Officer (HBO niveau)

Vaardigheden /
competenties







Analytisch
Leergierig
Uitstekende kennis van de Engelse taal
Betrouwbaar
Loyaal

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 75 km

Vervoermiddel

Auto, OV

Kenmerk

22199

 SOC-analist en aanverwant

ICT

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

54

Index

ICT
“Ik ben een gedreven en enthousiast persoon die processen snel doorziet. Mijn
coaching vaardigheden in combinatie met een gestructureerde aanpak zorgen
ervoor dat ik een klus netjes afrond met een team. Ik krijg energie van het goed
inzetten en verbeteren van teamprocessen binnen een organisatie. In een baan
zoek ik voldoende afwisseling en technische uitdaging in de volle breedte. Ik heb een
goed gevoel na een dag werken als ik weet dat ik iemand echt vooruit heb kunnen
helpen. Dit geldt zowel voor collega’s als voor externe partijen.
Ik ben een technisch brede en ervaren coach die bekend is met het opzetten van
kennissystemen die kennisdeling betreffende het veelal technische product
makkelijker maakt.
Kort samengevat: Schrijf of communiceer in de "taal" die je publiek machtig is, zodat
je boodschap of oplossing voor hen duidelijk en uitvoerbaar is. Daarvoor heb ik lang
binnen de ICT verschillende beheer functies vervuld.”

Gezocht beroep

 Knowledge manager

Beschikbaarheid

32 uur tot 40 uur

Interessant om te weten





 Coach
 IT manager
 Projectleider ICT



Ik zoek een baan in de hightech, zorg sector of IT;
Als coach wil ik graag mensen vooruit helpen op hun pad;
Mijn capaciteiten zijn onder andere processen en informatiestromen stroomlijnen
of opzetten als ze niet ingericht zijn;
Ik heb ruime ervaring met het opzetten van kennis systemen en het
implementeren daarvan in de organisatie.

Werk- en denkniveau

HBO+/WO

Relevante opleidingen /
certificaten




Coaching colleagues – Schouten en Nelissen
KCS Practices V6

Vaardigheden /
competenties





Klantgericht werken
Coachen en begeleiden van medewerkers
Analytisch en leergierig



Nederlands en Engels vloeiend in woord en schrift, kennis van Duits en Frans.



Thuis vind ik het leuk om met computers, servers en techniek bezig te zijn.

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven (+/- 25 km)

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22200

ICT
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ICT
“Als software ontwikkelaar zoek ik steeds naar creatieve en vernieuwende
oplossingen voor voorkomende uitdagingen om deze te vertalen naar een intuïtief,
kwalitatief en stabiel eindproduct.
Zien dat mensen met behulp van de software, die ik heb ontwikkeld een tool in
handen hebben waarmee zijn hun werkzaamheden op een makkelijkere en
efficiëntere manier kunnen verwezenlijken, geeft mij enorm veel voldoening.”

Gezocht beroep

Software ontwikkelaar

Beschikbaarheid

6 à 7 uren per dag, max. 4 dagen per week (ma t/m don), max 25 uren per week

Interessant om te weten

Ik heb afgelopen 18,5 jaar vrij autonoom de volledige IT-behoeften invulling gegeven
bij een MKB bedrijf:
 Consulteren m.b.t. oplossingen
 Architect en ontwerper van deze oplossingen
 Bepalen en inkopen van hardware
 Installeren en configureren van cliënt en servers en inrichten volledige omgeving
 Maatwerk ontwikkeling van software, uitrollen en onderhouden hiervan
 Beheren en ondersteunen van volledige IT omgeving
 Uiteindelijk migreren van volledige omgeving van Windows
naar Linux (in periode 2012-2013)

Werk- en denkniveau

HBO/WO

Relevante opleidingen /
certificaten






Vaardigheden /
competenties

Logisch nadenken, Ontdekken en verkennen, Beslissingen nemen, Vernieuwen,
Creatief zijn met oplossingen
 Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits
 Programmeertalen: Assembler (6502 processor) Basic, Cobol, Fortran, Pascal,
Visual Basic (pre dot NET), Gambas (visual Basic achtige taal in Linux omgeving),
enige kennis van C (lezen van de code hoofzakelijk)
 Systemen: Debian , Linux Mint, (in verleden Clients: Windows 3.11 t/, Windows
XP, servers: Windows NT 3.51 t/m Windows 2003)
 Verder: MySql/MariaDb, Apache, git, cron, SSH, rsync, TCP/IP.

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 50 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22201

Programmeur (Belgisch diploma). Gelijkwaardig aan MBO
Microsoft Certified Trainer (certificaat dateert van pre 2000)
Microsoft Certified Systems Engineer (NT 4.0)
Microsoft Certified Systems Engineer (Windows 2000)

ICT
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ICT
“Ik ben iemand met een neus voor ontbrekende informatie. Ik word blij als ik
mijn collega’s kan helpen met een out-of-the-box oplossing die het team verder
helpt. Van nature ben ik introvert en kijk ik eerst de kat uit de boom, maar ik kan
tegelijkertijd erg enthousiast worden over iets wat mij raakt.
In een team ben ik degene die dingen diep doorgrondt en met originele oplossingen
komt. Daarbij gebruik ik mijn intuïtie en analytisch vermogen.
Ik zoek een functie binnen een klein team waarin ik de vrijheid heb om mijn eigen
werkzaamheden in te delen. Als ik enerzijds zelfstandig kan werken en anderzijds
met mijn collega’s contact heb, dan is mijn dag goed.
Affiniteit met: duurzame mobiliteit, energie, levensmiddelen
Hobby’s: yoga en meditatie, science fiction series, koken, een goede roman,
wandelen in de natuur.”

Gezocht beroep

 Data-specialist

Beschikbaarheid

6 à 7 uren per dag, max. 4 dagen per week (ma t/m don), max 25 uren per week

Interessant om te weten



Vorige functies: informatieanalist, asset data specialist, business data analist



Ik gedij het best in een klein team met veel vrijheid.

 Informatie analist
 Business support

Werk- en denkniveau

HBO/WO

Relevante opleidingen /
certificaten




Vaardigheden /
competenties

Competenties:
 Empathie
 Analytisch vermogen
 Beelddenken
 Onderzoeken

BSc Mens en Informatica Fontys
MSc Technology and Policy TU Eindhoven

Praktische vaardigheden:
 Nederlands (moedertaal), Engels (goed)
Programmeertalen:
 (Kennis van) Python, Jupyter Notebook
 SQL
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 50 min. deur tot deur

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22202

ICT

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

57

Index

ICT
“I've worked in a high-tech environment for ten years. I have experience executing
upgrades, calibrations, and tests for various mechanical, electrical, and pneumatic
systems.
Hardware, software, electronic devices, and technical documentation surround my
entire life. As a result, I'm extremely comfortable in a high-tech setting. Years of
working with electronics and ten years of technical education have made me a very
precise and analytical person, both of which are important qualities in the
sector.
Knowing the high-tech industry would allow me to quickly fit into any technical
position.”

Gezocht beroep

 Test engineer

Beschikbaarheid

32- 40 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

WO

Relevante opleidingen /
certificaten



Technical University of Czestochowa. Faculty of Mechanical Engineering and
Computer Science

Vaardigheden /
competenties










Working knowledge of hardware and software
technical documentation
electronic devices
lean manufacturing
ERP systems
Lean Manufacturing
Process improvement
Calibrations & testing procedures

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven/Veldhoven +/- 10 km

Vervoermiddel

E-bike

Kenmerk

22203

 Production Engineer
 Factory engineer

Proficient in both writing and speaking English.

ICT
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ICT
“My personal profile, I’m a person who like to work in a team but I can also work
individual. Working in a Team gives me team spirit and drive to team excel. I’m
social, modest, perseverance and I’m a good listener and I like to coach people in
different processes.
I like to work in an environment where people can be themselves. No finger
pointing when you have make mistakes but learn from each other.
Hobby:
Reading, yoga, gardening, cooking, walking, socializing.”

Gezocht beroep

 Supply Chain Officer





Sr. Project Officer
Sales Executive Management
Assistant Project Lead
Coach Training SAP proces MP1

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Sr. Supply Officer Philips Healthcare, EMEA, Carestream, Volcano/ now Image Guided
Therapy Devices

Werk- en denkniveau

Mbo+

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Microsoft Outlook/SAP/Salesforce/Esker/Sofon/DMS(data management system)
Excel/Word
Language: Dutch/English/German/French(basic)

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 30 km

Vervoermiddel

Fiets, auto

Kenmerk

22204

Lean

ICT
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ICT
“Het zoeken naar oplossingen begint bij goed te luisteren naar alle partijen. Ik weet
hoe ik mensen moet laten bewegen, verbinden en te enthousiasmeren, zodat
de oplossing die we samen hebben bedacht, ook echt werkt in de praktijk. Ik snap
IT in alle facetten, maar zeker ook de mensen die ermee moeten werken.”

Gezocht beroep

Allround ICT-er

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Ik heb een brede ervaring in IT en ben daardoor breed inzetbaar. Werkervaring o.a.:
in de rol van IT Manager leidinggeven, ontwerpen en schrijven van verkoop,
logistieke en financiële software, databaseontwerp, het geven van trainingen en
workshops, consultancy, assembleren en installeren van Linux servers, ontwerpen en
installeren van cat5 netwerken.

Werk- en denkniveau

Mbo+

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•
•
•
•
•

Vaardigheden /
competenties

Ik ben bij veel bedrijven gedetacheerd geweest en heb daardoor inzicht in vele
soorten administratieve en bedrijfskundige processen.

Progress 4GL en RDBMS (Progress Software in Rotterdam)
Franse taal (Regina Coeli in Vught)
Windows 2000 server en Windows 2003 server (Global Knowledge in Nieuwegein)
TCP/IP en netwerk infrastructuur (DRM ICT Solutions in Den Helder)
Installation and maintaining SCO Unix (Foundation)
Metaal Kennis (Nederlands Staal genootschap). Fysieke en mechanische
eigenschappen, productie en toepassing van metalen

Nederlands: Uitstekend, Engels: Zeer goed, Duits: Spreken goed, lezen en schrijven
goed, Frans: Meer dan acceptabel in woord en geschrift
Programmeertalen:
Progress 4GL, Excel VBA, SQL, FreeBasic, CA Enterprise 4GL, Cobol, Dbase3.
Kennis van ERP systemen, Goede kennis van MS Office
Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 50 km

Vervoermiddel

Fiets, auto

Kenmerk

22205

ICT
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ICT
“Ervaren IT Professional met meer dan 20 jaar ervaring in grote Enterprise
omgevingen. Werkzaam geweest voor diverse Amerikaanse Fortune500 genoteerde
bedrijven.
Sterke technische en analytische achtergrond.
Ik kan mezelf omschrijven als een gestructureerd hands-on en doelgerichte persoon
welke individueel, in een team of als team lead kan werken.
Klantgericht; gedreven om de beste resultaten te behalen voor zowel mijn klant als
werkgever.”

Gezocht beroep

 IT Systems Administrator

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

20 jaar ervaring in Internationale Enterprise omgevingen

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•

MCSA Windows Server 2016
MCSE 2016 Core Infrastructure

Vaardigheden /
competenties




Talen schrift/spraak vloeiend: Nederlands, Engels
Talen spraak redelijk: Duits/Frans



Kern competenties: Windows Server (alle versies), Microsoft 365, VMWare
Vsphere/ESXi/VCenter, Azure/Amazon Cloud omgevingen.
Bekend met: Microsoft Azure Cloud, Azure Virtual Desktop, Amazon AWS Cloud,
ServiceNOW, Solarwinds, Nexpose, Carbon Black, Splunk, Armis, Druva,
Men&Mice, Microsoft Exchange, Microsoft System Center Configuration Manager.
Hardware: Dell, HPE, IBM, Lenovo

 IT Cloud Administrator
 IT Manager



Woonplaats &
reisbereidheid

Asten, 40 km

Vervoermiddel

Auto / Motor

Kenmerk

22206

ICT
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ICT
“Ik ben een enthousiaste IT’er met een brede variatie aan rollen in mijn carrière
tot nu toe. Ik ben begonnen als allround software ontwikkelaar. Daarna heb ik ook
verschillende beheerfuncties gehad. Ontwikkeling van software en websites in brede
zin is waar mijn hart ligt. Als ik iets gemaakt heb waar mensen goed mee uit de
voeten kunnen word ik daar blij van.
Ik normaliseerde mijn tabellen al voor mijn omscholing. En na bestudering van een
handleiding JavaScript heb ik zelf de stap gezet om de concepten object-functie en
array te combineren tot object-array’s.
Ik heb gemerkt dat ik me nieuwe talen, technieken en tools vlot eigen maak. Met
een basishandleiding kan ik al snel op weg, verdieping van de kennis is daarna
natuurlijk nog mogelijk.
Graag werk ik samen met mijn collegae aan een leuk project. Ik ben betrokken,
nieuwsgierig, sta positief in het leven en wil graag nog jaren werken.
Mijn hobby’s zijn Esperanto, spreekwoorden, gezelschapsspellen, stijldansen en
wandelen.”

Gezocht beroep

 Software ontwikkelaar

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Ik heb zestien jaar in de detachering gewerkt, waar ik zeer diverse IT-functies heb
vervuld.
Graag werk ik, op hybride basis, samen met mijn teamgenoten.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•

Vaardigheden /
competenties

Vaardigheden:
• Analyseren.
• Ontwerpen van database-tabellen.
• Programmeren in SQL, HTML, JavaScript.

 Website ontwikkelaar

Kandidaats Chemie

ICT-kennis:
• Databases: Gewerkt met Oracle, Informix, MySQL, SQL-server, Ingres.
• Internet: Ervaring met HTML, CSS en JavaScript.
• Besturingssysteem: Windows-netwerk en Unix-achtige machines beheerd.
Talen:
• Engels: C1; enige tijd in de werkomgeving gebruikt.
• Duits: B2; regelmatig bezoek aan Duitsland.
• Esperanto: C2; meer dan een jaar in de werkomgeving gebruikt; ik heb een site
met Esperantospreekwoorden.
Woonplaats &
reisbereidheid

Best, 50 km

Vervoermiddel

Auto, OV

Kenmerk

22207

ICT

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

62

Index

ICT
“Na meer dan 16 jaar gewerkt te hebben in sales- en projectmanagementrollen
voor een van de oudste en grootste techbedrijven van het land, maak ik nu de
switch naar softwareontwikkeling.
In juni '22 ben ik gestart met de opleiding "HBO Software Development", die ik naar
verwachting in maart '23 afrond. Inmiddels maak ik bijna dagelijks stappen in het
programmeren, met JAVA als belangrijkste leertaal. Niet alleen professioneel maar
ook privé, gebruik en ontwikkel ik mijn IT-skills graag. Zo heb ik de afgelopen jaren
veel tijd gestoken in het inrichten en optimaliseren van de spraakcomputer waar
mijn zus gebruik van maakt. Een project wat mij aan het hart gaat en mij het
gevoel geeft dat ik met mijn technische kwaliteiten een wezenlijk verschil kan
maken.”

Gezocht beroep

Software ontwikkelaar (junior)

Beschikbaarheid

32 uur / 4 dagen

Interessant om te weten

Analytisch, vindingrijk, aandacht voor mensen, communicatief sterk, leergierig

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

Software design and development (lopend)

Vaardigheden /
competenties

•
•
•
•

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, regio ZOB

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22208

Inhoud van de opleiding:
Ontwerpen en programmeren (OOP, JAVA, GUI, UML) Software ontwikkelmethoden
(Scrum)
Testmanagement (Geautomatiseerd testen, TMap, Agile)
JAVA
Linux
Docker
Excel / Powerquery MacOS

ICT
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ICT
“Na meer dan 16 jaar gewerkt te hebben in sales- en projectmanagementrollen
voor een van de oudste en grootste techbedrijven van het land, maak ik nu de
switch naar softwareontwikkeling.
In juni '22 ben ik gestart met de opleiding "HBO Software Development", die ik naar
verwachting in maart '23 afrond. Inmiddels maak ik bijna dagelijks stappen in het
programmeren, met JAVA als belangrijkste leertaal. Niet alleen professioneel maar
ook privé, gebruik en ontwikkel ik mijn IT-skills graag. Zo heb ik de afgelopen jaren
veel tijd gestoken in het inrichten en optimaliseren van de spraakcomputer waar
mijn zus gebruik van maakt. Een project wat mij aan het hart gaat en mij het
gevoel geeft dat ik met mijn technische kwaliteiten een wezenlijk verschil kan
maken.”

Gezocht beroep

• Data Scientist
•
•
•

Data Analyst
Machine Learning engineer
Cloud/ Solution Architect

Beschikbaarheid

16-32 uur

Interessant om te weten

•
•

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

Bachelor ICT & data science by 2023

Vaardigheden /
competenties

•
•
•
•
•
•
•

Remote work (max one day office per week)
I’ll graduate in “ICT & Data science“ bachelor, in Feb 2023.

Patient, comfortable with public speaking, team player.
Python
C#
Basics of Java
Basics of fullstack
Profetionally experienced in building Machine learning models. Certified through
Coursera “Deep learning introduction” offered by Intel.
I speak and write English, Farsi and Dutch (B2 level) Fluently (B2 level)

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, regio ZOB

Vervoermiddel

Fiets

Kenmerk

22209

ICT
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ICT
“Ik ben een creatieve probleemoplosser en kom snel tot de kern van zaken.
Communicatief vaardig en een groot liefhebber van zowel UX als UI design.
Ik zoek een werkgever die het aandurft om deze creatieve hobbykok onder zijn of
haar hoede te nemen en te begeleiden tot een professionele UX designer. Mijn
grootste drijfveer is het helpen teweeg brengen van positieve verandering.”

Gezocht beroep

UX designer

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Ik heb hiervoor twee jaren als coördinator gewerkt bij de GGD op het Bron- en
contactonderzoek.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•

HAVO
Momenteel bezig met het Google UX design certificaat en doorlopen van modules
van de Interaction Design Foundation.

Vaardigheden /
competenties

•
•
•
•
•

Probleemoplossend vermogen
Empathisch vermogen
Creatief denken
Communicatie
Basiskennis HTML/CSS/Javascript

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 60 min.

Vervoermiddel

OV, Fiets

Kenmerk

22210

ICT
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Overig
“Ik ben een veelzijdige vrouw en ik houd mij prima staande in een omgeving die
snel verandert of wisselt. Ik zie daar uitdagingen in.
Ik ben graag lekker bezig met mensen van allerlei pluimage en ik heb daar veel
ervaring in.
Ik sta stevig in mijn schoenen en durf te handelen of op te treden als de situatie
daarom vraagt. Ik help mensen graag vooruit met hun hulpvraag.
Ik werk zowel zelfstandig maar ook goed samen met anderen.
Mijn hobby’s zijn reizen, muziek en koken.”

Gezocht beroep

 Hospitality medewerker

Beschikbaarheid

40 uur, onregelmatige diensten zijn geen probleem.

Interessant om te weten








 Assistent bedrijfsleider



Mijn vorige functie was Hoofdconducteur bij de NS.
Ik werk graag probleemoplossend.
Ik ben een creatief denker en kan goed overzicht houden.
Ik heb overwicht en houd mijn hoofd koel in lastige situaties.
Ik neem makkelijk de verantwoordelijkheid en handel zaken graag goed af.
Ik ben belangenbehartiger voor een vakbond geweest en ik heb een tijdje in de
plaatselijke OR gezeten.
Ook een korte tijd in de retail.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

Naast mijn werk heb ik wat kortere (HBO+) cursussen gedaan nl:
 Criminologie
 Persoonlijkheidsleer
 Risicomanagement

Vaardigheden /
competenties



Daarnaast ben ik voor mijn vorige werk BHV-er en BOA domein 4 geweest.







Ik maak makkelijk contact en stap makkelijk op mensen af.
Ik ben charmant en voorkomend
Ik kan maar kan ook streng zijn
Ik ben een prima visitekaartje
Ik spreek diverse talen, my English is beautifull, Duits en Frans kunnen wat
“opgefrist” worden
Ik woon tegen het centrum van Eindhoven aan en ben daardoor afhankelijk van
het OV of de fiets. (rijbewijs is nooit nodig geweest)
Mijn digitale vaardigheden zijn gemiddeld, ik ben van alles wel op de hoogte, maar
ik heb er nooit veel gebruik van gemaakt voor mijn job



Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven. Of directe omgeving.

Vervoermiddel

fiets, OV, voeten.

Kenmerk

22211

Overig
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Overig
“Het beste kan ik worden omschreven als een creatief en enthousiast persoon met
een praktische aanpak. Ik ben zeer klantgericht, denk in oplossingen en haal
voldoening uit het omzetten van ideeën in een concreet resultaat.
Ik vind het fijn om mensen en dieren te helpen en het geeft mij voldoening als ze er
blij van worden. Leuk werk in een gezellige omgeving/werksfeer verkies ik boven
veel geld willen/kunnen verdienen.
In mijn vrije tijd knutsel ik graag. Ik fiets, wandel of doe graag mee met een
Bootcamp. Ook zing ik in een Theaterkoor (bariton).
Graag ontspan ik me tijdens vakantie, bij een concert of tijdens een filmpje.
Wekelijks speel ik graag een spelletje mee (o.a. kaarten).”

Gezocht beroep

Onderwijsassistent / ICT

Beschikbaarheid

36 tot 40 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

HBO Electrotechniek

Vaardigheden /
competenties

Praktische vaardigheden:
 Knutselen en klussen
 Ontwerpen. Enkele voorbeelden zijn: shutters, een kelder-carrousel en een
fietsbergsysteem voor in de auto

Meer dan 35 jaar dienstverlening in de ICT als Systeembeheerder of Support
Engineer, waar mijn hart nog steeds ligt. De laatste jaren meer te maken gehad
met Cloud-omgevingen.

Persoonlijke vaardigheden:
 Nauwkeurig werken (tabellen en overzichten)
 Creativiteit en Ideeën bedenken (ontwerpen)
 Behulpzaamheid (mensen helpen)


Opgeleid in de elektrotechniek; meer dan 35 jaar ervaring in de ICT

Talen:
 Nederlands en Engels, goed in lezen en schrijven
 Duits en Spaans redelijk


In het bezit van een BHV-certificaat

Woonplaats &
reisbereidheid

Oirschot (+/- 25 km)

Vervoermiddel

Auto, (e)-fiets, OV

Kenmerk

22212

Overig

Index
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Index

Overig
“Ik ben een spontane, ambitieuze, efficiënte en creatieve vrouw die ruim 30 jaar
ervaring heeft in het leiding geven, coördineren, plannen en vormgeven. Ik
ben zeer stressbestendig en kan goed omgaan met deadlines. Flexibiliteit en
ordelijkheid zijn daarnaast mijn pluspunten.
In teamverband werken vind ik geweldig en gezellig, maar ook zelfstandig kom ik
goed uit de verf. Ik ben heel leergierig en praktisch ingesteld, maar ook in staat
om mijn kennis over te dragen aan mijn collega’s.
Ik sta open voor verschillende branches en afdelingen. Ik denk bijvoorbeeld aan
customer service, commerciële binnendienst, groothandel, vrijetijdssector,
creatieve sector, maar ik laat me graag verrassen. Techniek is echter niet aan mij
besteed.”

Gezocht beroep

 Teamleider

Beschikbaarheid

28 tot 36 uur

Interessant om te weten



Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten




Vaardigheden /
competenties

Vaardigheden:
• Pragmatisch
• Efficiënt
• Organiserend
• Coördinerend
• Stressbestendig
• Communicatief sterk

Woonplaats &
reisbereidheid

Hapert (+/- 25 km)

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22213

 Supervisor
 Projectleider
 Binnendienst medewerker

Arbeidsverleden in grafische sector als leidinggevende

Mavo
Diverse cursussen Illustrator, Indesign, Automatisering

Overig

Index
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Index

Overig
“Ik heb een intuïtieve en creatieve geest. Ik kan snel schakelen en aanvoelen wat
er nodig is en wat de ander nodig heeft.
Mensen inspireren en verder helpen in hun proces d.m.v. creatief werk en
energetische behandelingen zoals reiki is in ontwikkeling en wil ik graag uitbreiden.
Ik ben een verbinder, sociaalvaardig, speels, jong van geest en zie verder dan
veel mensen. Hoog gevoeligheid is een kwaliteit die ik als ervaringsdeskundige
binnen het werk met jonge mensen en volwassenen goed kan inzetten. Ik kan me
goed inleven en weet intuïtief wat er nodig is.
Ik zoek een plek waar ik binnen de kaders mijn weg mag uitstippelen. Mijn
ervaringen kan delen, kan leren, kan bouwen, kan spelen, mensen kan
enthousiasmeren en mee kan nemen in het moment.”

Gezocht beroep

 Voedingsspecialist natuurvoeding

Beschikbaarheid

24 tot 32 uur

Interessant om te weten




 Grafisch vormgever
 Cliëntbegeleider bij trauma, kinderen, (jong) volwassenen
 Administratief medewerker



Ruime ervaring als begeleider binnen de zorg
Vrijheid en ruimte voor creativiteit, Interesse in meewerken aan een nieuwe
manier van onderwijs, Ervaringsgericht, Intrinsieke motivatie kunnen volgen en
verder mogen ontwikkelen.
Ik heb een fijne dag gehad, als ik in contact met mensen ben geweest en mooie
gesprekken heb kunnen voeren. Niet alleen heb kunnen bouwen aan eigenwaarde
en zingeving, maar ook letterlijk aan een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen leren van elkaar.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten






Vaardigheden /
competenties

creatieve beelddenker, samenwerken, gelijkwaardigheid, verbinden van mensen,
bruggenbouwer, overzicht bewaren, integriteit, invoelend, hoog gevoelig, goede
improvisator, kunstzinnig, snelle denker, woord en beeld verbinden.

Reiki 1 en 2, Reiki 3 master opleiding start nov '22
Chakrakleurdiagnostiek, bij Margaretha Gieles
Creatief kindercoach, 1 jaar Dordrecht
HBO beeldende kunsten, Maastricht

Nederlands moedertaal, Engels woord en schrift voldoende
Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 15 km

Vervoermiddel

Fiets en OV (rijbewijs B)

Kenmerk

22214

Overig

Index
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Index

Overig
“Ik ben sterk en ervaren in het met empathie leiden, coachen en instrueren. In
structuur aanbrengen, efficiency verhogen, doelen stellen en bereiken.
Brede kennis van management, business development, Human Resource (AVG),
verkoop, marketing, kwaliteit (GMP en ISO), veiligheid (HACCP en Arbo) en milieu
(ISO).
Ik heb een brede interesse in natuur, techniek, gezondheid(zorg), geschiedenis en
architectuur. Ik weet mensen te motiveren, in trajecten mee te nemen en in hun
kracht te zetten.
Vloeiend Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift.
In de tuin, bij het wandelen, bij tennis spelen en bij het motorrijden, vind ik
ontspanning.
Voldoening haal ik uit (voor medewerkers) structuur aanbrengen en houvast
bieden, het verschil maken en kleine en grote doelen bereiken.”

Gezocht beroep

 CEO / Algemeen Directeur

Beschikbaarheid

24 tot 40 uur

Interessant om te weten

Ervaren manager met veel kennis van alle disciplines binnen een bedrijf. “Erg goed
ontwikkelde voelsprieten”. Doelgericht en veel oog voor detail.

Werk- en denkniveau

HBO+ /WO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Kan goed leiding geven, instrueren en coachen. Weet hoe zaken en processen te
herstructureren/reorganiseren. Hoge mate van taalvaardigheid. Neemt beslissingen
op basis van gevoel, ervaring, feiten en argumenten.

 General Manager
 COO

Bachelor of Science in Biologie en Gezondheidskunde

Empathisch, vriendelijk, nieuwsgierig, eerlijk kordaat en loyaal.
Woonplaats &
reisbereidheid

Someren, 50 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22216

Overig

Index
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Index

Overig
“Spontaan, klantgericht en sociaal is hoe ik mezelf zou omschrijven. Ik werk
graag met mensen en als zij en ik met een glimlach naar huis gaan, geeft me dat
een voldaan gevoel.
Ik kijk vooral naar wat er op mijn pad komt en of dat bij mij past.
Mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan uitjes met mijn gezin.”

Gezocht beroep

 Horeca

Beschikbaarheid

Beginnend rond 16 uur, opbouwend naar 38 uur

Interessant om te weten

Horecabeest, Managersfunctie, Flexibel

Werk- en denkniveau

MBO+

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties

Harde werker, zorgzaam, sociaal, flexibel.

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 15 km

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22217

 Detailhandel
 Kantoor
 Thuiswerk

Horeca niveau1, verkoopster A, management cursus.

Talen: Nederlands en Engels (redelijk)

Overig

Index
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Index

Overig
“Ik krijg energie van het werken in een uitdagende omgeving, waarbij ik
collega’s en medewerkers graag prikkel met een hoog prestatieniveau.
Als manager ben ik voortdurend op zoek naar verbeteringen op
het gebied van customer service, waarbij ik goed het oog houd op financiële
doelstellingen. Als hands on People manager ben ik goed in staat om succesvolle
interne en externe relaties op te bouwen, waarbij ik terug kan vallen op sterke
communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.”

Gezocht beroep

 Manager

Beschikbaarheid

32-38 uur

Interessant om te weten

Zeer ervaren manager met ervaring in toerisme en hotellerie. Hospitality en mensen
zijn de rode draad in mijn carrière. Ik gebruik deze ervaring graag om verder te gaan
bij de overheid, zorg of commerciële branches.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

HEAO Commerciële Economie

Vaardigheden /
competenties

Coachen
Betrokken
Besluitvaardig
Analytisch/strategisch sterk

 Teamleader
 Leidinggevende

Talenkennis: vloeiend Nederlands, Engels, Duits
ICT: Alle Windows programma’s en pak nieuwe systemen erg snel op
Woonplaats &
reisbereidheid

Geldrop, 30 km

Vervoermiddel

Fiets, OV, Auto

Kenmerk

22218

Overig

Index
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Index

Overig
“Empathisch, pragmatisch en betrouwbaar. Wil graag mijn ervaring en talenten
inzetten om van betekenis te zijn en bij te dragen aan een betere wereld. Ik ben
analytisch ingesteld, vind gemeentelijk bestuur en het subsidieveld
interessant.
Veel gewerkt in en met het culturele en educatieve veld. Breed inzetbaar: van
financiën tot HR, van schrijven van adviezen en aanvragen tot uitvoeren en
verantwoorden.
Word blij van het behalen van resultaten/ doelen.”

Gezocht beroep

Adviseur, management non-profit

Beschikbaarheid

24-28 uur

Interessant om te weten

Mijn jarenlange ervaring in managen en leiding geven zet ik graag in voor klussen en
projecten. Voorkeur voor publiek domein.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

HAVO – Bibliotheek- en documentatie academie, aangevuld met diverse cursussen
o.a. leidinggeven, financiën en bestuur.

Vaardigheden /
competenties

Ik ben loyaal, besluitvaardig en heb een groot doorzettingsvermogen. Financieel
bewust en kan creatief denken en me goed inleven.
Taalvaardig (schriftelijk – Nederlands )
•
•

Engels, Duits, Frans
Word - Excel

Woonplaats &
reisbereidheid

Valkenswaard, 25 km

Vervoermiddel

Auto, fiets, OV

Kenmerk

22219

Overig

Index
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Index

Overig
“Nu ik klaar ben voor een verandering in mijn werkzame carrière, solliciteer ik graag
naar een nieuwe functie. Mijn opgedane kennis, vaardigheden en competenties
zoals analytisch en oplossingsgericht denken, mede door mijn betrokkenheid en
first time right instelling zullen zeker van pas komen tijdens werkzaamheden. Ook
ben ik doelgericht gedreven en heb een vlotte babbel. Dit helpt mij dan ook om
anderen te begeleiden of te instrueren. Hier haal ik dan ook veel plezier uit.
Tevens heb ik een klik met ouderen om hun te helpen of een fijne dag te bezorgen.
In mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan mijn grote familie en mag ook graag
fietsen in de natuur.”

Gezocht beroep

 Conciërge

Beschikbaarheid

24-40 uur, geen weekenden of avonden

Interessant om te weten

Ik had een beroep als object beheerder met een elektrotechnische kennis als basis
voor het eerstelijns onderzoek bij storingen.

Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten

LTS-Electro, VVA-1, BHV, ARBO, VCA

Vaardigheden /
competenties

Hierin wil ik benoemen dat ik kritisch en eerlijk ben, logisch denk en kwaliteit
belangrijk vindt. Anderen begeleiden en aansturen ligt mij ook.
Ik beheers de Nederlandse taal. Engels beheers ik matig. Verder beheers ik de
basisvaardigheden op de computer. Ik ben in het bezit van autorijbewijs.

Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 10 km

Vervoermiddel

Fiets

Kenmerk

22220

 klusjesman
 kantoor assistent

Overig

Index
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Index

Overig
“Energiek en ambitieuze HR officer met bijna 14 jaar werkervaring, waarvan 8 jaar
op het gebied van recruitment en HR office. Ik heb aandacht voor anderen, een
groot aanpassingsvermogen en ben zeer klantgericht en gedreven. Ik wil
mezelf graag blijven ontwikkelen.
Na 10 jaar in een salesorganisatie gewerkt te hebben, ben ik nu op zoek naar een
organisatie waar de mens voorop staat. Ik krijg energie van een vrolijk team en sta
zelf met veel positiviteit in het leven. Ik vind het fijn om anderen te helpen, zodat
ik aan het einde van de dag met een lach op mijn gezicht het kantoor verlaat.
In mijn vrije tijd reis ik het liefst. Ik wil zoveel mogelijk landen van de wereld zien.
Ook ga ik graag lekker uit eten met bijpassende wijnen, speel ik bordspellen met
mijn gezin en kijk ik in de avond graag een serie. Daarnaast hou ik van food- en
muziekfestivals.”

Gezocht beroep

• HR officer / medewerker
•

Management assistent

Beschikbaarheid

24 uur, 3 dagen

Interessant om te weten

•
•
•
•

Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•
•

MBO niveau 4 management toerisme & organisatie
HBO propedeuse Oriëntaalse taal & communicatie
HBO propedeuse Communicatie

Vaardigheden /
competenties

•
•
•
•

Groot aanpassingsvermogen
Gedreven
Klantgericht
Behulpzaam

Vorige functie: HR officer / officemanager
Ook ruime ervaring in recruitment en reisadviseuse
Wil graag bij een mensgerichte organisatie werken
Flexibel werken is geen probleem, als dit deels vanuit huis kan

Talenkennis:
• Nederlands
• Engels
• Duits
Softwarekennis:
• Microsoft office
• MysolutionFLEX
• Navision
• Salesforce
Woonplaats &
reisbereidheid

Best, 20 km

Vervoermiddel

Fiets, Auto

Kenmerk

22221

Overig

Index
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Index

Overig
“Organiseren is mijn nummer 1 skill! Een evenement vanaf niets opzetten tot
iets moois, dat is waar ik goed in ben.
Met veel passie ga ik voor het overtreffen van verwachtingen. Ik behaal succes door
het creëren van beleving en verbinding. Om dit te bewerkstelligen vind ik
inlevingsvermogen erg belangrijk, ben ik proactief, creatief en heb ik oog voor
detail. Met mijn helikopterview zorg ik voor overzicht, doelgerichtheid,
klanttevredenheid, heldere communicatie op alle niveaus en aandacht voor de
mensen met wie ik samenwerk.
Dat maakt mij een enthousiaste, resultaatgerichte en gedreven professional met
ruime ervaring in event- en projectmanagement.
Deze krant heeft een eerste indruk gegeven van mijn kennis, kunde en
enthousiasme voor het vak event management. Ik sta te popelen om mijn
kwaliteiten in te zetten in een nieuwe omgeving. Graag praat ik hierover verder in
een persoonlijk kennismakingsgesprek. Ik zie een uitnodiging hiervoor met
belangstelling tegemoet.”

Gezocht beroep

Event manager

Beschikbaarheid

32 uur

Interessant om te weten

•
•
•

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•

Vaardigheden /
competenties

Voorheen event manager bij KPN en bij Stichting Techniekpromotie
Teamspeler en verbinder pur sang
Flexibel en breed inzetbaar

•

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer: Vrijetijdskunde/Leisure
management
Eckartcollege Eindhoven, V.W.O.

•
•
•
•
•
•

Organisatorisch sterk
Planmatig
Betrouwbaar
Inlevingsvermogen
Sociaal
Creatief/inventief

Talen:
• Nederlands: zeer goed
• Engels: goed
• Frans: redelijk
Woonplaats &
reisbereidheid

Nuenen, 40 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22222

Overig

Index
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Index

Overig
“Spontaan, sociaal, diskreet, ondernemend en teamplayer. Werken en motiveren
van mensen(collegiaal), theater, laboratorium, mensen en familie. Ik zoek: een
prettige baan waar ik 100% kan geven.
Mijn drijfveren: mensen blij maken en nuttig zijn voor de maatschappij. Ik
heb een fijne werkdag gehad als iedereen (werkgevers, collega's en klanten)
tevreden zijn. Hobby’s: acteren, zwemmen, tennis, volleyballen en events plannen.”

Gezocht beroep

• Teamleider
•
•

Onderwijs assistent
Proces specialist

Beschikbaarheid

40 uur

Interessant om te weten

Vorige functie: Radiopharmaceutische laborant en proces specialist met 31 jaar
werkervaring. Om fijn te kunnen werken : een toepasselijke prettige baan en
werkomgeving. Buiten mijn werkzaamheden: 25 jaar vrijwilliger geweest als
verbinder Antilliaanse/ Eindhovense multiculturele samenleving. Hiervoor prof.
volunteer award gewonnen Stichting OCAN (Stichting Overlegorgaan Caribische
Nederlanders)

Werk- en denkniveau

MBO+

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•
•
•
•
•

Vaardigheden /
competenties

Hulpvaardige sociale teamplayer -organisator
Talenkennis: Nederlands, Engels, Spaans, Papiamentoe
SAP
basiskennis computer

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, 120 km

Vervoermiddel

Fiets, OV

Kenmerk

22223

Opleiding Middel management Brinkman opleidingen groep 1991
OFFICE manager ISW| 1994
Stralingshygiene 5B, 1994
Good manufacturing practices Baggerman Farma Consult | 1993
MLO Klinisch Chemie 1981 - 1986
MLO Chemie 1986

Overig

Index
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Index

Overig
“Ik ben iemand die niet graag stilzit, zo heb ik jarenlang een eigen onderneming
gehad. Hier maakte ik kleding uiteenlopend van carnavalskleren tot bruidsjurken.
Ook heb ik een modevakschool opgezet, die helaas vanwege de pandemie is
opgeheven. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vandaal.
Ik krijg energie van een baan als ik advies kan verlenen aan bedrijven op het
gebied van patronen maken, stoffen, werkprocessen en mijn kennis kan doorgeven
aan anderen. Ik ben dan ook weer op zoek naar een leidinggevende functie
waarbij ik mijn ervaring kan inzetten en processen in een organisatie op het gebied
van mode kan optimaliseren.
Door mijn werkervaring als lerares sta ik ook open voor creatieve functies op
basisscholen of op de voor- en naschoolse opvang. Ik vind het leuk om met diverse
doelgroepen te werken zoals kinderen, jongvolwassenen, ouderen of
gehandicapten. “

Gezocht beroep

 Meewerkend voorman in een textiel bedrijf

Beschikbaarheid

24 uur, ma-di-woe

Interessant om te weten

In mijn vorige functie was ik verantwoordelijk voor het aansturen van 3 medewerkers
in het atelier van een internationaal bedrijf. Ik heb hier ook patronen gemaakt en
meegedacht op technisch vlak zoals de pasvorm en functionaliteit. Helaas is deze
afdeling verplaatst naar het buitenland waardoor mijn functie is komen te vervallen.
Gezien mijn ruime werkervaring heb ik baat bij een leidinggevende functie.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

Cuppens Geurs Lerares (Costumière- Coupeuse-modevak tekenen – lerares)

Vaardigheden /
competenties

Problemen oplossen, zien wat er mis is en wat er nodig is om te veranderen,
verbinden, positief zijn, opleiden

 Medewerker voor- en naschoolse opvang
 Docent handarbeid

Talenkennis: Nederlands , Engels vakjargon
Cursussen:
- Illustrator Indesign en Creative Cloud vanaf oktober.
- Kennis van patronensysteem Lectra
Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, <30 km

Vervoermiddel

Auto, OV

Kenmerk

22224

Overig
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Overig
“Ik ben iemand die eerlijk en oprecht is. Ik ben behulpzaam, ik sta graag klaar om
andere mensen te helpen waar nodig. Ik vind het fijn om me in te zetten voor
mensen en fysiek bezig te zijn. Hierbij draag ik zorg voor continuïteit en ben ik
inzetbaar waar nodig.
In mijn vrije tijd houd ik me bezig met muziek, volleybal en activiteiten
ondernemen met mijn twee kinderen. Ik ben opzoek naar een functie waarbij ik iets
kan betekenen voor anderen.“

Gezocht beroep

 Woonbegeleider

Beschikbaarheid

24-38 uur

Interessant om te weten

Laatste functie: Kringloopwinkel magazijn chef
Dienstbaar
Help graag mensen

Werk- en denkniveau

MBO

Relevante opleidingen /
certificaten

•
•
•
•

Vaardigheden /
competenties

Ik kan goed omgaan met lastige situaties. Zo kan in me inleven in de situatie en hier
begrip tonen waar nodig. Verder ben ik flexibel inzetbaar. Ook heb ik ervaring met
het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tenslotte denk ik
graag mee in oplossingen voor problemen.

 Kringloopmedewerker

Sociaal Cultureel Werk
Licht en geluid techniek
VCA leidinggevende
BHV

- Nederlands en Engels
Woonplaats &
reisbereidheid

Helmond, 20 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22225

Overig
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Index

Overig
“Gedreven, energiek loyaal, empathisch, betrouwbaar, en zeer sociaal zijn woorden
die mij goed omschrijven. Als klantgericht en dienstbaar persoon heb ik ruime
ervaring als commercieel medewerker binnendienst. Ook niet onbelangrijk: ik
beschik over sterke communicatieve vaardigheden. Ik ben stressbestendig,
nieuwsgierig, vindingrijk en altijd vrolijk.
Ik ben goed in het leggen van contacten, en ben zeer laagdrempelig in de omgang.
Ik zoek een baan waar ik mijzelf kan zijn, maar waar ik mij tegelijkertijd ook in kan
zetten voor het bedrijf. Ik ben zeer loyaal naar een werkgever.
Ik heb een fijne dag gehad, als ik resultaat heb geboekt, en leuk en fijn met
collega's heb gewerkt. Mijn dag is ook geslaagd als er een stukje ontspanning is
geweest, en ik gelachen heb.
In mijn vrije tijd loop, fiets, en schaats ik graag. Ik ben coach van het hockeyteam
van mijn zoon.”

Gezocht beroep

 Inside Sales

Beschikbaarheid

24 tot 28 uur

Interessant om te weten







Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Fontys Hogeschool/Sociale Pedagogiek Bachelor

Vaardigheden /
competenties








Organiseren
Contacten leggen
Assertiviteit
communiceren
geen schroom om contact te leggen
Ik ben klant en service gericht




Nederlands / Engels
Ik kan gemakkelijk met ICT systemen omgaan, al met verscheidene systemen
gewerkt

 Commercieel medewerker binnendienst

Veel ervaring in binnendienst functies als commercieel medewerker
Voorkeur voor een klein bedrijf
Werksfeer is voor mij erg belangrijk
No nonsens mentaliteit
Niet direct de voorkeur voor een specifieke branche, als het maar een leuke baan
is

Woonplaats &
reisbereidheid

Son en Breugel graag omgeving Eindhoven, Best, Nuenen

Vervoermiddel

Auto, (e)-fiets

Kenmerk

22226

Overig

Index
Kandidatenoverzicht september 2022

80

Index

Overig
“Ik ben een mensenmens met oog voor detail. Wonen is tenslotte de basis van ons
bestaan, waarbij je heel dichtbij de mens komt. Ik heb jarenlang projectmatig en
procesgericht gewerkt met de nadruk op de communicatie met bewoners en
andere netwerken.
Ik heb veel ervaring met verschillende typen bewoners/huurders.
Ik ben een echte aanpakker die energie krijgt van stappen zetten/ontwikkelen met
een team of zelfstandig. Overzicht houden en constant bijsturen zodat het
eindresultaat haalbaar blijft, daar ben ik goed in.
Ik ben een echte teamplayer, empathisch en betrokken. Daarnaast ben ik
daadkrachtig, oplossingsgericht en flexibel. Ik doe wat ik zeg of beloof. Mijn werk
ligt vooral buiten en niet uitsluitend achter een bureau.”

Gezocht beroep

 Bewonersbegeleider

Beschikbaarheid

32 uur per week / meer uren in overleg

Interessant om te weten






Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten



Vaardigheden /
competenties









Samenwerken
Mensgericht/klantgericht zijn
Betrouwbaar
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Kwaliteit leveren
sturing geven



Rijbewijs B

 Klantbeheerder
 Woonconsulent
 Verhuurmakelaar herstructurering

27 jaar werkervaring bij woningcorporatie
Bewoners gerichte werkervaring
Projectmatige werkinstelling
Werkt het beste samen met een enthousiast team

Een twintigtal cursussen/trainingen op MBO-HBO niveau gericht op het behalen
van bovenvermeld resultaat. Van de cursus Lezen bouwkundige tekeningen,
klantgericht werken en huurrecht tot aan communicatie.
Computervaardigheden:
 MS office; Word, Excel
 SAP

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven
Reisafstand: bespreekbaar

Vervoermiddel

Auto,

Kenmerk

22227

Overig
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Index

Overig
“Na mijn opleiding toerisme ben ik naar Frankrijk vertrokken om in deze richting te
werken, tevens heb ik hier een studie Frans gedaan. Bij terugkomst in Nederland
heb ik diverse banen gehad in verschillende richtingen, o.a. het begeleiden van
afgewezen asielzoekers en het lesgeven op lagere scholen in verkeersveiligheid.
Mijn sterke kanten zijn mijn talenkennis en mijn grote sociale vaardigheid.
Tevens ben ik klantvriendelijk en behulpzaam, spreek ik ABN en kan ik zowel in een
team als zelfstandig werken. Ik ben op zoek naar een baan waar ik mijn kwaliteiten
ten volste kan benutten, de omgang met mensen geeft mij veel voldoening. Naast
mijn kinderen hou ik veel van dieren en ga graag wandelen met de hond.”

Gezocht beroep

 Begeleider asielzoekers

Beschikbaarheid

25 uur

Interessant om te weten

Ik hou van het werken met mensen, hier ligt ook mijn sterke kant. Tevens ben ik
goed in talen, waaronder vloeiend Frans.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten




Instituut Notenboom, HBO toerisme
Ministerie van Justitie, Vreemdelingenbegeleider

Vaardigheden /
competenties







Sociaal vaardig
Goed in Frans, Engels, redelijk Duits en Spaans
ABN
Veel ervaring op verschillende vlakken
Stabiel en betrouwbaar

Woonplaats &
reisbereidheid

Deurne, 30 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22228

 Onderwijs, sociaal gebied
 Receptie internationaal bedrijf

Overig
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Index

Overig
“Ik ben een gedreven, open en integere persoonlijkheid. Met mijn positieve energie,
pragmatisch en hands-on mentaliteit weet ik resultaten neer te zetten. Relaties
onderhouden en nieuwe relaties aangaan is mij op het lijf geschreven. Ik heb
oog voor kwaliteit, service, het resultaat en de mensen met wie ik samenwerk.
Ik kom het beste tot mijn recht in een dynamisch mensgerichte organisatie waarbij
het zelfstandig uitoefenen van afwisselende coördinerende & organisatorische
werkzaamheden centraal staan.”

Gezocht beroep

 Relatiemanager

Beschikbaarheid

24-32 uur

Interessant om te weten

Inzetbaar in diverse branches, o.a. zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en
horeca.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten








Vaardigheden /
competenties

Zelfstandig, empathisch, resultaatgericht, sensitief, verbinder, daadkrachtig,
coördinatie & organiseren, flexibel.

Woonplaats &
reisbereidheid

Valkenswaard, 45 km

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22229

 Accountmanager
 Adviseur
 Coördinator

Reclame en marketingopleidingen (Reclame-A, Nima-A/B).
Contractmanagement (Nevi)
Coaching (Sonnevelt)
Salestrainingen
Schoevers (managementassistent)
Atheneum

Overig
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Index

Overig
“Ik ben een verbinder en motivator. Door mijn creatieve, analytische geest en
brede werkervaring ben ik in staat om op opbouwende wijze zowel strategisch,
tactisch en operationeel niveau te kunnen werken. Tevens ben ik een pragmatist,
communicatief sterk, daadkrachtig, humorvol initiatiefrijk en enthousiast.
Ik heb een fijne werkdag gehad wanneer ik resultaten heb kunnen boeken en dat
kan op allerlei manieren. Zowel mensgericht als taakgericht. Wanneer ik mensen
kan inspireren en motiveren en de resultaten daardoor beter worden en
medewerkers met een blij gezicht na hun werkdag naar huis gaan ben ik tevreden.”

Gezocht beroep

Teamleider, Manager, Coördinator, Trainer, Projectleider

Beschikbaarheid

32-40 uur

Interessant om te weten

Ik heb veel ervaring in het aansturen van teams, leiden van projecten en managen
van veranderprocessen. Ook heb ik een ruime tijd een eigen bedrijf gehad in de
jeugdhulp. Ik ben hiervoor op mijn veertigste begonnen aan de opleiding tot
psychotherapeut en deze met vlag en wimpel gehaald. Mijn kwaliteiten liggen in het
rustig blijven in stressvolle situatie, het gericht zijn op persoonlijk contact in
aansturing van team en pionieren op nieuwe processen binnen een organisatie. Ik
houd van een uitdaging in mijn baan.
Ik ben flexibel en heb interesse in diverse sectoren. De enige sectoren waar ik geen
affiniteit mee heb zijn: technisch, ICT of zeer commerciële sales functies.

Werk- en denkniveau

HBO

Relevante opleidingen /
certificaten

Post HBO
• Medisch Basiskennis (2016 certificaat behaald).
• BGL & Partners: opleiding tot kindertherapeut (3-jarige opleiding, diploma
behaald).
HBO afgerond
• Hogeschool Holland - Voorlichting, Publiciteit & Informatie (V. P. & I.).
• Hogeschool Holland - Engels Algemene Taalvariant.

Vaardigheden /
competenties

Leidinggeven en motiveren.
- Resultaatgericht, betrouwbaar en integer.
- Engels beheers ik uitstekend in woord en geschrift. Frans en Duits beheers ik op dit
moment matig. Ik ben ook net begonnen met Spaans te leren. Ik heb kennis van
diverse systemen en ben iemand die zeer leergierig is en kennis snel tot zich kan
nemen.

Woonplaats &
reisbereidheid

Eindhoven, sta open om te werken in andere regio’s

Vervoermiddel

Auto

Kenmerk

22229

Overig
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EURopean Employment Services
Is uw bedrijf gevestigd in de Nederlands-Vlaamse of Nederlands-Duitse
grensregio? Zoekt u personeel of wilt u meer informatie en advies over
grensarbeid, mogelijke wervingskanalen of wilt u vrijblijvend in contact
komen met interessante kandidaten uit ons netwerk? Neem dan contact
op met EURES Crossborder Midden en Oost Brabant, onderdeel van
UWV Werkbedrijf via grenswerkmob@uwv.nl.

De kandidaten aanbodkrant is een initiatief van het Werkgeversservicepunt Zuidoost-Brabant &
Helmond-De Peel.
Er kunnen geen rechten aan de informatie en inhoud in deze krant worden ontleend. Hoewel het UWV /
WerkgeversServicepunt zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en daarbij gebruik maakt
van informatie afkomstig van derden/werkzoekenden, kan niet ingestaan worden voor de juistheid en
volledigheid van de inhoud.

