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C U R R I C U L U M   V I T A E

PROFIEL
Als ervaren commerciële marketeer, ben ik op zoek naar een uitdaging binnen een ambitieuze 

organisatie, waar persoonlijk contact gewaardeerd wordt en ik met mijn deskundigheid 

van toegevoegde waarde kan zijn. Zo beschik ik over brainstormende kwaliteiten om tot 

innovatieve concepten te komen. Hier sluiten mijn managementvaardigheden op aan om de 

uitvoering van deze concepten efficiënt te coördineren en de opgestelde doelstellingen te 

behalen. Al in een vroeg stadium van mijn loopbaan heb ik mijn commerciële vaardigheden 

kunnen ontwikkelen. Op de werkvloer word ik beschreven als een energieke doener, terwijl 

ik tijdens vergaderingen ook mijn steentje bijdraag op het strategisch vlak. Op basis van 

mijn track record durf ik te stellen dat ik over een gewaardeerde skillset bezit, die ik graag 

inzet voor vernieuwende campagnes. 

Analytisch vermogen  
Voor het uitwerken van marketingconcepten dien je trends en patronen te herkennen. Over de jaren 

heb ik een op ervaring gebaseerde werkwijze en methode ontwikkeld om de vraag van de markt op 

een creatieve manier te kunnen beantwoorden. Analyseren en creatief denken zijn processen die 

elkaar naar mijn inziens ook feilloos aan moeten vullen. 

Communiceren
In mijn mondelinge communicatie ben ik mij ervan bewust dat het vaak niet gaat om wat je zegt, 

maar vooral om hoe je iets zegt. Daarom tracht ik boodschappen met het nodige enthousiasme 

over te brengen. Effectief communiceren zodat de boodschap voor beide partijen duidelijk is, blijft 

daarbij het doel. Om dit te bereiken hanteer ik altijd het LSD principe, bestaande uit luisteren, 

samenvatten en doorvragen.

Besluitvaardigheid
Hierbij stel ik het belang van de organisatie altijd voorop. Mijn werkwijze is als volgt: probleem 

definiëren, informatie verzamelen, oordeel vormen en een conclusie trekken. Ik durf de 

verantwoordelijkheid te nemen voor het uiteindelijke besluit. Daarvoor heb ik namelijk al 

gecommuniceerd met de betrokken partijen om informatie in te winnen.  

Visionair
In de huidige, dynamische werkomgeving is het belangrijk om teamleden te betrekken bij het 

verwezenlijken van een visie. Door als leidinggevende te inspireren en te motiveren, geloof ik dat je 

team zich enthousiast zal inzetten om jouw ideale toekomstbeeld te bereiken. 

Delegeren
Mijn werkwijze heeft zich over de jaren ontwikkeld. Als starter wilde ik zoveel mogelijk zelf uitvoeren, 

in tegenstelling tot nu waar ik mijn medewerkers betrek bij mijn werkzaamheden en taken delegeer. 

Door meer verantwoordelijkheden ontwikkelen de medewerkers hun potentieel, wat leidt tot meer 

creatieve oplossingen en een hogere mate van betrokkenheid. Bijkomend voordeel is de tijdwinst 

die het oplevert, zodat ik effectiever te werk ga voor de organisatie. 
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 Werkervaring

 Marketing- & Communicatiemanager| Unilever
 januari 2014 - april 2016

Gedurende deze periode plande, organiseerde en meette ik de resultaten van de 
dagelijkse marketingacitiveten. Onderdeel hiervan was het opstellen en uitwerken 
van groeiplannen voor campagnes van OLA, Lipton Ice Tea en Cup-a-Soup. Daartoe 
behoorden ook de ontwikkeling van marketing- en verkoopmaterialen om de nieuwe 
productlaunches onder de aandacht te brengen. 

 Principal Consultant | Randstad
 augustus 2010 - november 2013

Tijdens deze periode benaderde ik potentiële klanten om opdrachten te genereren 
en een goed klantenbestand samen te stellen. Vervolgens adviseerde ik de klanten 
op basis van een heldere analyse en vakinhoudelijke kennis. Tegelijkertijd bouwde ik 
duurzame relaties op door regelmatig de dienstverlening met de klanten te evalueren.  

 Consultant | Gemeente Amsterdam
 april 2008 - juli 2010

Toeristen spelen een belangrijke rol in de Amsterdamse economie en dragen bij aan 
de internationale uitstraling van de stad. Om het toerisme commercieel effectief te 
benaderen heb ik een markingplan geschreven. Factoren om rekening mee te houden 
zijn: taalbarrières, wegwijsmogelijkheden, dialoog met ondernemers en logistieke 
partijen. 

 Managing Director| KPMG
 februari 2002 - maart 2008

Tijdens deze periode was ik verantwoordelijk voor het presteren van het Management 
Team. Daartoe behoorde ook het verder ontwikkelen van een organisatie die volop 
in beweging was. Op landelijk niveau waren er 15 management hoofden werkzaam. 
Binnen één jaar moest dit aantal terug naar 12 en moest de omzet met 4% stijgen. Dit 
is gelukt. Hiervoor heb ik een business plan opgesteld met een heldere missie, visie en 
strategie. Mijn werkzaamheden waren gericht op het realiseren van een order intake, 
marktverbreding, omzet en resultaten behalen volgens de gestelde doelen. 

 Accountmanager | Ahold 
 augustus 1991 - januari 2002

Het creëren en uitbouwen van een hechte relatie met de klant vormt een belangrijk 
onderdeel van het bouwen van de business. In deze functie heb ik vooral geleerd om 
te verkopen en daarbij bedoel ik ook mezelf. Altijd heb ik mijn targets gehaald en ik ben 
ook de beste aucountmanager van het eerste kwartaal in ‘00 geworden. Hierdoor heb ik 
vooral een ‘can do’ mentaliteit ontwikkeld. 

 
 Opleiding

 Marketing Manager | Universiteit van Tilburg  1985 - 1991

 Gymnasium | St. Itgnatiusgymnasium  1979 - 1985

 Nevenactiviteiten 

 Penningmeester | Kappa Delta 
 1988 - 1991
 

Tijdens mijn studie Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg was ik 
penningmeester in het bestuur van Kappa Delta. Mijn taken waren het ontwikkelen en 
ondersteunen van contacten tussen de Universiteit en afgestudeerden. 
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 Docent | Hogeschool van Amsterdam 1988 - 1991
  

Als vrijwilliger was ik docent van de minor marketing van de Marketing & Small Business Management opleiding. 

 Talen 

 Nederlands   mondeling: uitstekend   schriftelijk: uitstekend 
 Engels  mondeling: goed  schriftelijk: uitstekend 

 Interesses 

Tijdens familiedagen geniet ik van mijn kleinkinderen. Om mezelf te vermaken kijk ik naar voetbalwedstrijden, zeil ik in de zomer en lees ik graag 
boeken. Ook heb ik al tweemaal een wereldreis gemaakt en ben ik dol op de kennismaking met nieuwe culturen.  

 Referenties 

 Beschikbaar op aanvraag 


