Ervaring
Assistent Bedrijfsleider | Brasserie Appel in
2014 - heden
Den Haag
Samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor de aansturing van
7 FTE. Overige werkzaamheden zijn: operationele werkzaamheden op
de 'vloer', bestellingen plaatsen en werkroosters maken. Dit is een
parttime functie naast mijn studie.
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Adres

Torenlaan 12, Den Haag

Profiel
Ik heb een facilitaire achtergrond met een
grote interesse in inkoop en
contractmanagement. Tijdens de bachelor
Facility Management heb ik meerdere inkoop
modules gevolgd en de minor FM &
Procurement afgerond. Tijdens mijn stages
heb ik bewust gekozen voor
inkoopgerelateerde stages. Door een stage in
de publieke sector, en bij een
personeelsbemiddelingsbureau voor
inkoopspecialisten heb ik een brede ervaring
op kunnen doen.
Hierdoor ben ik er achter gekomen dat een
inkoopfunctie in de publieke sector mij het
meeste aanspreekt. Het biedt mij de kans om
mij verder te ontwikkelen op het gebied van
Europees Aanbesteden. Ik ben iemand die
zelfstandig kan werken, maar ook goed in
teamverband kan functioneren. Ik ben sociaal
en kom makkelijk met mensen in contact.
Verder ben ik leergierig, analytisch sterk en
werk ik gestructureerd.

Afstudeerstagiaire Inkoop | InQuest
feb 2018 - heden
Den Haag
Zelfstandig onderzoek naar de ontwikkeling van inkoop binnen de
speciale sector. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van
inkopen met business focus . Dit levert een benchmarkingsinstrument
op waarmee de toegevoegde waarde van inkopen met business focus
wordt gemeten.
Stagiaire Inkoop | Gemeente Den Haag
sep 2016 - feb 2017
Ondersteunen van een senior inkoopadviseur bij Europese aanbestedingstrajecten. Daarnaast meerdere meervoudige onderhandse
aanbestedingen begeleid.

Opleidingen en trainingen
2018 EU Aanbestedingscursus door Tender People / InQuest
2018 NEVI-1 Professional behaald tijdens de minor FM &
Procurement
2014 - 2018 Bachelor Facility Management | Diploma behaald
Haagse Hogeschool
Minor: FM & Procurement en Real Estate
2009 - 2014 HAVO | Profiel: Economie en Maatschappij
Segbroek College Den Haag

Nevenactiviteiten & interesses
Penningmeester studievereniging Facilitas
Beheren van financiën en het vertegenwoordigen van de
studievereniging gedurende het 3de studiejaar.
Interesses: bootcamp, gitaar spelen, reizen door Azië (rondreis
van 3 maanden gemaakt in 2017).

Kennis en vaardigheden
Microsoft Office
DAS
Negometrix

