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P R O F IE L Gemotiveerde en resultaat georiënteerde bedrijfsleiders met een achter in de financiële dienstverlening.
Heeft een aantoonbaar sterk track record in het verbeteren van de omzet van verschillende vestigingen.
Positieve aansturing van personeel is de basis van mijn personeelsbeleid. Klantgeoriënteerde professional
die creatieve zakelijke strategieën implementeert en streeft naar efficiëntie en verbetering.

2016 – 2018 Bedrijfsleider, Bijenkorf Amsterdam

Onderdeel van een team dat leiding geeft aan meer dan zestig medewerkers in verkoop- en levering
functies in de hoofdvestiging.

Werknemers inplannen voor werkzaamheden om in de behoefte van de winkel te voorzien tijdens
essentiële winkelmomenten.
Personeel werven, sollicitatiegesprekken voeren, personeel trainen en verkoopmedewerkers
beoordelen.
Inplannen en leiden van wekelijkse- en maandelijkse meetings voor al het personeel.
Omzet laten groeien door extra verkooptraining en problemen binnen verliesgevende afdelingen
tijdig te tackelen.

2010 – 2012 Bedrijfsleider, Action Amsterdam

Na 5 jaar als verkoopmedewerker te hebben gewerkt gevraagd als bedrijfsleider te starten. Taken &
verantwoordelijkheden:

 - Dagelijks tellen en storten van de kassa omzet
 - Inventariseren om leverancier te controleren op leveringen

- Opzetten van winkeldisplays om zo verkopen te stimuleren van actieproducten. 
- Opmaken van de boekhouding

 - Zoeken van nieuw personeel, houden van sollicitatie- en beoordelingsgesprekken.

2008 – 2010 Verkoopmedewerker, Action Amsterdam

Klanten helpen bij het vinden van producten in de winkel
Schoonhouden van de winkel
Dagelijk natellen van de kassa na sluitingstijd
Afsluiten van de winkel en het activeren van het alarm

2010 – 2015 HBO, Retailmanagement Amsterdam

V A A R D IG H E D E N Teamplayer Expert

Organisatorisch sterk Ervaren

Stressbestendig Ervaren

Klantgericht Ervaren

EHBO

2010 – 2011 Medewerker, Ikea Amsterdam

Mike De Rijk, Bedrijfsleider
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