CURRICULUM VITEA

PERSOONSGEGEVENS
Naam
Geboortedatum

: David
: 1986

OPLEIDINGEN
2009 - 2012

HBO small buisness/retailmanagement

2004 - 2008

MBO ondernemer detailhandel nivo 4

1998 - 2003

MAVO, Hervion college Den Bosch

WERKERVARING
Okt 2019 heden
Sept 2019 heden
Sept 2019

Cursussen
2019

BAG cursus traineeship DATA-Kracht

PERSOONSPROFIEL
David is resultaatgericht, klantvriendelijk, en
sociaal/collegiaal. Hij heeft hart voor de zaak, of het
project waar hij voor werkt. David is eerlijk en
betrouwbaar en heeft geen 9-5 mentaliteit. Als hij weet
wat er moet gebeuren is hij proactief en toont hij
initiatief. Door zijn leergierige en kritisch houding heeft
hij de BAG-materie snel onder de knie.
Inmiddels heeft Davis al aardig wat praktijkervaring
opgedaan op het gebied van het beheren van de BAG. In
korte tijd heeft hij bij verschillende gemeenten het
beheerwerk uitgevoerd. In eerste instantie onder
supervisie maar later zelfstandig. Daardoor heeft hij veel
ervaring opgedaan t.a.v. verschillende werkwijzen en
systemen.

Aug 2019

Aug 2019

Meegelopen bij:
- het dagelijks beheer van de BAG in de
gemeente Peel en Maas (Key2BAG)

2016 - 2019

Storemanager bij Levi Straus
Verantwoordelijk voor de winkel in Eindhoven;
• in een eerder stadium: opstarten van filiaal
Den Bosch;

2014 - 2016

Assistent-manager Only for men Rosmalen
leidinggeven aan circa 25 Fte van het XL filiaal
in Tilburg;
• leidinggeven aan circa 20 Fte van XL filiaal;
• werven en selecteren van nieuwe collega’s;
• trainen van het personeel;
• verantwoordelijk voor de dagelijkse KPI’s;
• analyseren van de wekelijkse KPI’s en
toepassen van daarbij behorende acties.

Ervaring met:

2012 - 2013

Verseon, Corsa
SBA, Squit
Key2BAG, I-Objecten, Neuron BAG
MS Officepakket: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram

Store manager WE fashion
leidinggeven aan circa 15-18 collega’s van het
filiaal in Breda

2011 - 2012

Assistent bedrijfsleider Van Arendonk
schoenmode
leidinggeven aan circa 25 man van het filiaal in
Den Bosch en realiseren van de prognoses.

KERNKWALITEITEN
David is zeer goed in het plannen en organiseren, van
zijn eigen werk. Hij is praktisch en heeft ruimtelijk
inzicht. Zij sociale inslag zorgt ervoor dat hij makkelijk is
in de omgang. Daarnaast zorgt zijn eerlijkheid ervoor dat
je met David afspraken kunt maken. Verder is David
administratief goed onderlegd en heeft hij systemen snel
onder de knie.

APPLICATIEKENNIS

1

Arnhem/Renkum
Project mutatiesignalering, controle
nieuwbouw panden.
Beuningen
BAG-beheer gemeente Beuningen ter
vervanging van de BAG-beheerder.
Waalwijk
Het dagelijks beheer van de BAG in Waalwijk
Daarbij heeft David alle werkzaamheden
zelfstandig uitgevoerd. De daadwerkelijke
mutaties zijn onder supervisie uitgevoerd. (I objecten)
Peel en Maas
- Controle geconstateerde objecten
- Status “ in gebruik (niet ingemeten)”
controleren en evt. omzetten naar “ In
verbouw” (Key2BAG)
David houdt zich bezig met het ontwikkelen
van een online BAG-cursus en BAG-toets met
als doel zelf de theorie te leren en de cursussen
en toetsen in de markt te zetten ter
verbetering van de kwaliteit van de BAGbeheerders

