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B
Gehuwd
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Werkervaring
Mei tot heden

Adviseur ongedierte bestrijding bij O.B.N. Ongedierte Bestrijding Nederland.
Verantwoordelijk voor de omzet in het noorden des lands.

Maart tot maart 2013 Mede eigenaar van WieVie, verantwoordelijk voor het opbouwen van de commerciële
activiteiten, relatiebeheer en netwerken. Mijn definitie van Netwerken is het actief aangaan
én onderhouden van relaties om op basis van die relatie je doelen te behalen.
2009–2012(maart)

Diverse functies vervuld bij Current Connect BV in Raalte. Hieronder enkel functies
toegelicht:
Bedrijfsleider

Salesmanager

Van Telecom Business Center (Current Connect bv).
Verantwoordelijk voor alle werkzaamheden, opzetten van het
concept, ontwikkelen van een marketingplan, opzetten van inkoopen verkoopkanalen. Producten/diensten; Zakelijke abonnementen
tbv mobiele telefonie, vaste telefonie, VOIP centrales,
internetdiensten oa hosting, track &trace.
Verantwoordelijk voor de verkoop in de glasvezelsector.
Aanspreekpunt voor diverse opdrachtgevers oa Reggefiber, Kixk XL,
Concepts ICT Leibrandt, Solcon en XMS.

2008-2009

December tot augustus: Bij BlueStone sales als Door2Door regiomanager voor KPN
Glasvezel verantwoordelijk voor de aansturing van diverse lokale Sales teams.
September tot december: Bij BlueStone sales als verkoopadviseur B2B voor een energie
maatschappij.

2008 (juni-okt)

Werkzaam als adviseur, gespecialiseerd in uitvaart-/overlijdensrisicoverzekeringen, bij de
Verenigde Financieel Adviseurs in Almere. Hier werden klanten voorzien van op
maatwerkpakketten, toegespitst op hun specifieke wensen en situatie. In deze functie heb
ik competenties als het goed luisteren naar mensen, meedenken en het zoeken naar de
juiste oplossing(en) verder kunnen ontwikkelen.

2008 (april-mei)

Oriëntatie moment

2008 (jan-maart)

Productiemedewerker bij Eastborn slaapsystemen in Vroomshoop.
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1998-2008

1996-1998

Diverse functies vervuld bij Omnizorg (gespecialiseerd in medicinale zuurstof) in Nijverdal.
Hieronder enkel functies toegelicht:
Coördinator

Planningswerkzaamheden, aansturing chauffeurs, magazijn- en
wagenparkbeheer, hoofd technische dienst, administratieve- en
telefonische werkzaamheden (klachtafhandeling, intakes,
technische ondersteuning). Contact commerciële
organisatieonderdelen t.b.v. acquisities, inkoop en verkoop.

Technische dienst

Onderhoud en keuringen van zowel het interne machinepark als op
locatie, aansturing lokale monteurs, beheer landelijke technische
planning.

Chauffeur

Het leveren van zuurstof en instrueren van cliënten t.a.v.
zuurstofapparatuur aan huis.

Lasser/onderhouds monteur bij Van Bentum Recycling in Utrecht.
Diverse lasmethodes toegepast oa oplassen en stapellassen, daarnaast lassen/repareren
van containers, machines en vrachtwagens. Tevens ingezet ter ondersteuning bij
onderhoudswerk van vrachtwagens, grondverzetmachines en overige machines.

Opleiding
1998-2007
1994-1996
1993-1994
1990-1994

Diversen interne opleidingen
Autotechnicus VMBO
CO2 Lasser
Metaaltechnieken machinaal en bankwerken LBO

Cursussen
2008
2008
2005
2003

Certificaat Overlijdensrisicoverzekeringen
Certificaat Uitvaartverzekeringen
Bedrijfshulpverlener (verlopen)
ADR-certificaat

Nevenactiviteiten en hobby’s
Sinds 2006
Drager voor een plaatselijke begrafenisvereniging
Sinds 2005
Dirigent mannenkoor & muziekclub
Sinds 2012
Vrijwilliger voor diverse organisaties
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