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!
Ik!ben!een!overtuigende!en!doelgerichte!persoonlijkheid!met!een!sterk!verantwoordelijkheidsgevoel,!
een! positieve! instelling,! ambitieus! en! een! natuurlijke! gedrevenheid.! Eerlijkheid,! duidelijkheid! en!
rechtvaardigheid!staan!bij!mij!hoog!in!vaandel.!Ik!sta!open!voor!veranderingen!en!ben!flexibel.!!
!

ERVARING(
!
2004(,(heden( Vodafone(Libertel(B.V.,(Lisse(en(Rijswijk(

Senior(Sales(Advisor,!
Als! sales! advisor! zoek! ik! samen!met! de! klant! naar! een! passende! oplossing,! welke!
voldoet!aan!de!wensen!van!de!klant.!Hiernaast!houd! ik!me!bezig!met!het!oplossen!
van! diverse! klant! gerelateerde! issues.! Tevens! houd! ik! me! bezig! met! backoffice!
werkzaamheden.!!

!
2010(,((2014( Siemens(Audiologie(Techniek(B.V.,(Zoetermeer(

Administratief(medewerker!
Binnen! SAT! was! ik! werkzaam! op! verschillende! afdelingen! zoals,! Operations,! Sales!
binnendienst,!Marketing!en!Laboratorium.!Mijn!werkzaamheden!waren!voornamelijk!
het! beheren! van! binnenkomende! leveringen,! volgen! van! marketingcampagnes! en!
het!repareren!en!omruilen!van!hoortoestellen!in!de!laboratorium/werkplaats.!!

(
2010(,(2011! Get(Your(Presents,(Zoetermeer((Studenten(onderneming)(

Inkoop(/(Verkoop(medewerker!
Get! Your! Presents!was! een! studenten!onderneming!opgericht! door! 6! enthousiaste!
studenten.!GYP!verkocht!gadgets!zoals!laptop!coolers!en!gripZit’s.!Binnen!GYP!was!ik!
verantwoordelijk! voor! inkoop! vanuit! China! en! alle! andere! bijkomende!
werkzaamheden.!Tevens!ondersteunde!ik!de!verkoopafdeling.!

!
2006(,(2009(( Albert(Heijn,(Den(Haag(

Teamleider(/(Vulploegmedewerker!
Binnen! Albert! Heijn! ben! ik! werkzaam! geweest! op! diverse! afdelingen,! zoals! Vers,!
Bakkerij! en! Kassa.! Ook! assisteerde! ik! mijn! collega’s! met! de! backoffice!
werkzaamheden.!In!de!laatste!maanden!was!ik!in!de!opleiding!voor!teamleider.!
!

STAGE !
(
2013(,(2013(( Marketing((

Siemens(,(Siemens(Audiologie(Techniek(B.V.(te(Zoetermeer(
Tijdens! mijn! stage! heb! ik! in! opdracht! van! Siemens! Audiologie! Techniek! een!
onderzoek! gedaan! naar! wensen! en! behoeften! van! de! hoortoestelgebruikers.! Met!
behulp! van! een! kwantitatief! onderzoek! werden! de! wensen! en! behoefte! van! de!
eindconsument! in! kaart! gebracht.! Met! de! informatie! was! SAT! in! staat! om! een!
concreet!promotieplan!gericht!op!de!eindconsument!op!te!stellen.!

!
2010(,(2010( Sales(en(Aftersales((

Audi(,(NAM(Gent(te(Gent,(België((
Tijdens!de!twee!maand!durende!stage!in!Audi!draaide!ik!mee!met!de!team!Sales!en!
Aftersales.! Hiernaast! heb! ik! samen! met! het! management! gewerkt! aan! de! ISO!
Certificatie.!

(



!
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2009(,(2010(( Commercieel(Medewerker(
Siemens(,(Siemens(Audiologie(Techniek(B.V.(te(Zoetermeer((
In!Siemens!heb!ik!meerdere!malen!stage!mogen!lopen.!Tijdens!mijn!stage!hield!ik!mij!
bezig! met! backoffice! salessupportwerkzaamheden! en! marketing! gerelateerde!
werkzaamheden.!!

!
EDUCATIE(

(
2011(,(heden(( HBO(,(De(Haagse(Hogeschool!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !

Commerciële(Economie((
Major!! ! :!Marketing!&!Sales!
Minors! ! :!Marketing!2020!
!!! !!! !!Digitale!Communicatie!en!Social!Media!
Keuzevakken! :!Maatschappelijk!Verantwoord!Ondernemen!
! ! !!Retail!Marketing!
! ! !!Sponsoring!
! ! !!Recht!

!
2008(,(2011( MBO(,(ROC(ID(College(Zoetermeer(

2010!Z!2011! MBO!OndernemersZacademie! ! ! ! !
2010!Z!2011! MBO!Vestigingsmanager!
2008!Z!2010! MBO!Commerciële!Medeweker!Binnendienst!! ! !

!
COMPETENTIES(

!
!
!

!
!

IT,GERELATEERD !
!
•! Microsoft!Office:!Word,!Excel,!Access!en!PowerPoint.!
•! Website!ontwikkeling!in!HTML!en!CSS.!(Dreamweaver)!
•! CMS!systemen:!Joomla!en!WordPress.!
•! SAP!Systems,!Applications!&!Products!in!Data!Processing!
!

Statistische)programma’s)
)

•! SPSS!
!

TALEN !

(

HOBBY’S(
!
!
!
! !
!

Accuraat! Analytisch! Besluitvaardig!

Commercieel! Doorzettingsvermogen! Flexibel!

Klantgerichtheid! Leergierig! Loyaal!

Samenwerken! Sociaal! Zelfstandig!

!
Nederland( Engels( Urdu( Hindi( Punjabi( Duits(

Mondeling( Uitstekend! Goed! Goed! Goed! Goed! Matig!

Schriftelijk( Uitstekend! Goed! Goed! Goed! Goed! Matig!

Auto’s! Fotografie! Gadgets!

Mode!&!Trends! Reizen! Sporten!

Verkopen!


