Oplijsting met “gedaan” en “geleerd”
Naam, adres, contactinfo en andere gegevens
Barrie de Werkwoekie
Loonstraat 101, 1000 brussel
ikbengeweldig@toptalentje.be (even serieus, gebruik een “deftig” emailadres!)
0479 / 007 007
06 juni 1966

Werkervaring
Studentenjob: medewerker bij Matrassenkoning.
Gedaan: ontvangst van leveringen, op orde houden van de winkelruimte, klanten verwelkomen.
Geleerd: Klantvriendelijkheid, ordelijkheid, stockeren in een winkel

Interim: product medewerker bij Ergo
Gedaan: beschrijvingen aanvullen en updaten van verzekeringsproducten op de server
Geleerd: informatiebeheer en informatie-integriteit, nauwkeurigheid, ordelijkheid, kennis van de verzekeringssector

Vast werk: data analyst bij StepUp Consulting
Gedaan: berekenen van promo-ROI van FMCG producten, sales templates in excel maken
Geleerd: voeling met FMCG sector, diepe kennis van Excel, analytische vaardigheden, nauwkeurigheid

Mede-Oprichter: Youth for Work Innovations, projecten Co-Searching en Werkwiki
Gedaan: oprichten en coördinatie, begeleiden peer-learning voor werkzoekenden, financiële - en
personeelsadministratie, copywriting, communicatie, vergaderingen leiden, ...
Geleerd: team leiden, coaching, methodiek ontwikkeling, ondernemen, kennis van de arbeidsmarkt, ...

Opleidingen
Master in Handelsingenieur bij KU Leuven
Gedaan: 2 jaar opleiding, major marketing, minor personeel en organisatie
Geleerd: focus op consumenten psychologie, sales modelling en HR beleid

Bachelor in Handelsingenieur bij KU Leuven
Gedaan: 3 jaar opleiding, major marketing, minor personeel en organisatie
Geleerd: bedrijfseconomie vanuit een analytisch perspectief

Economie-Wiskunde, ASO bij Sint-Pieterscollege Leuven

Gedaan: 3de graad, keuzerichting economie (4u) en wiskunde (6u)
Geleerd: Leerdoelstellingen van het algemeen secundair onderwijs, met een focus op economie

Instructeur, Hoofdanimator en Animator in het Jeudwerk bij Koning Kevin
Gedaan: opleidingen van telkens 1 week over kinderen begeleiden, vrijwilligers coördineren en vorming geven
Geleerd: algemeen vrijwilligen in het jeugdwerk, met focus op speelse kunsteducatie

Infocyclus in ontwikkelingssamenwerking
Gedaan: 4 weekends opleiding over ontwikkelingssamenwerking
Geleerd: kennis van – en voeling met ontwikkelingssamenwerking en de Sustainable Development Goals

Vrijwilligerswerk
Begeleider op kindervakanties bij Koning Kevin
Gedaan: Coördinator, begeleider en kok op kindervakanties
Geleerd: Verantwoordelijkheid, creatieve processen begeleiden, kinderen begeleiden, team leiden

Winkelbediende bij Oxfam Wereldwinkel
Gedaan: op orde houden van de winkel, kuisen, rekken bijvullen
Geleerd: ordelijkheid, klantvriendelijkheid

Hobbies
Karate
Gedaan: 10 jaar lid van de club, in bezit van een zwarte gordel
Geleerd: verantwoordelijkheid, respect, samenwerken, doorzettingsvermogen

Talen
Nederlands: moedertaal
Engels: heel goed
Frans: Middelmatig

