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Profiel

voorbeeld@email.com

Gemo tiveerde en resultaat geo riënteerde bedrijfsleiders met een achter in de ﬁnanciële
dienstverlening. Heeft een aanto o nbaar sterk track reco rd in het verbeteren van de o mzet
van verschillende vestigingen. Po sitieve aansturing van perso neel is de basis van mijn
perso neelsbeleid. Klantgeo riënteerde pro fessio nal die creatieve zakelijke strategieën
implementeert en streeft naar eﬃciëntie en verbetering.

Gebo o rtedatum / Plaats

21/05/1979
Eindhoven
Natio naliteit

Nederlandse

Werkervaring

Rijbewijs

2016 – 2018

Bedrijfsleider, Bijenkorf

Amsterdam

Onderdeel van een team dat leiding geeft aan meer dan zestig
medewerkers in verko o p- en levering functies in de
ho o fdvestiging.

B

Vaardigheden
Teamplayer

Werknemers inplannen vo o r werkzaamheden o m in de
beho efte van de winkel te vo o rzien tijdens essentiële

Stressbestendig

winkelmo menten.
Perso neel werven, so llicitatiegesprekken vo eren, perso neel
trainen en verko o pmedewerkers beo o rdelen.
Inplannen en leiden van wekelijkse- en maandelijkse
meetings vo o r al het perso neel.

Organisatorisch sterk
Klantgericht

Omzet laten gro eien do o r extra verko o ptraining en
pro blemen binnen verliesgevende afdelingen tijdig te
tackelen.

2010 – 2012

Bedrijfsleider, Action

Amsterdam

Na 5 jaar als verko o pmedewerker te hebben gewerkt gevraagd
als bedrijfsleider te starten. Taken & verantwo o rdelijkheden:
- Dagelijks tellen en sto rten van de kassa o mzet
- Inventariseren o m leverancier te co ntro leren o p leveringen
- Opzetten van winkeldisplays o m zo verko pen te stimuleren
van actiepro ducten.
- Opmaken van de bo ekho uding
- Zo eken van nieuw perso neel, ho uden van so llicitatie- en
beo o rdelingsgesprekken.

Talen
Nederlands
Engels

2008 – 2010

Verkoopmedewerker, Action

Amsterdam

Klanten helpen bij het vinden van pro ducten in de
winkel
Scho o nho uden van de winkel
Dagelijk natellen van de kassa na sluitingstijd
Afsluiten van de winkel en het activeren van het alarm

Opleiding
2010 – 2015

HBO

Amsterdam

Retailmanagement

Cursussen
EHBO
Stages
2010 – 2011
Amsterdam

Medewerker, Ikea

