C H A R L O T T E VA N L E E U W E N
Projects Young Professional
Ik ben een betrokken en nieuwsgierig persoon die graag in contact staat
met mensen. Ook ben ik doelgericht, leg ik snel verbanden en weet ik
mensen mee te nemen met mijn positieve en energieke houding. Ik werk
graag samen op een luchtige manier zonder de essentie te verliezen.

E R VA R I N G

TROTS OP

Student Consultant in Vietnam

Tijdens mijn masterscriptie heb ik in
een korte tijd diverse mensen
gesproken bij totaal verschillende
bedrijven. Doordat ik makkelijk
contact maak heb ik snel het
vertrouwen gewonnen van mensen
op verschillende niveaus wat zorgde
dat ik mijn masterscriptie goed heb
afgerond.

Philips Lighting | Nov 2016 – Juli 2017

Het uitvoeren van een uitgebreide marktanalyse voor Philips
Lighting in Vietnam, als onderdeel van International Business
Research (IBR). IBR is een onderzoeksproject van de
Rijksuniversiteit Groningen. Voor Philips Lighting heb ik, onder
andere, wetenschappelijk onderzoek en diepte-interviews
uitgevoerd in Vietnam. Hierbij heb ik marktonderzoek gedaan
naar het gebruik van de verschillende soorten lampen onder
aannemers. Vervolgens heb ik mijn bevindingen verwerkt in
een adviesrapport, wat Philips vervolgens heeft gebruikt om
hun marketingstrategie aan te passen. Voorafgaand aan het
uitvoeren van het onderzoek heb ik deelgenomen aan
verschillende cursussen, waaronder Research Projects in
Emerging Markets.

Stagiaire Accountmanager
Randstad Nederland | Sep 2016 – Feb 2017

Als HRM stagiaire was ik accountmanager, loopbaanbegeleider
en recruiter in één. Voor Randstad was ik verantwoordelijk voor
het bemiddelen van docenten voor scholen in het VO en MBO
in Groningen en Drenthe. De focus van mijn stage lag op het
opbouwen, beheren en uitbreiden van relaties met accounts.
Het aannemen van aanvragen, werven van flexwerkers, voeren
van intakegesprekken met flexwerkers, matchen van
voorstellen van flexwerkers. Ook was ik verantwoordelijk voor
het beheren van de relaties met flexwerkers. Daarnaast heb ik
het personeelsdossier overzichtelijk gemaakt en hield ik dit upto-date.

Secretaris Academische Raad
Vindicat Atque Polit | Aug 2015 – Aug 2016

De Academische Raad biedt vanuit de studentenorganisatie
studieondersteuning voor studenten. Als secretaris van de
Academische Raad was ik het aanspreekpunt voor alle
stakeholders. Ook was ik verantwoordelijk voor de jaarplanning,
organisatie van studiegerelateerde evenementen en het maken
van de agenda en notulen,

Mijn passie voor koken & catering
en mijn reis naar Kenia en Tanzania
afgelopen zomer.

OPLEIDING
MSc Leadership & Change
Management
2017-2018 Vrije Universiteit
Amsterdam
BSc Bedrijfskunde
2012-2016 Rijksuniversiteit
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2014-2015 Rijksuniversiteit
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TRAINING
•
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Change Rhetorics and Politics
Intervention and Project
Management
Strategic Corporate Social
Responsibility
Perspectives on Organizational
Change

ANDEREN OVER CHARLOTTE
“Charlotte zou ik omschrijven als betrouwbaar, leergierig en positief. Ze kan zich heel snel systemen en werkprocessen
eigen maken en is daarnaast een fijn persoon om mee samen te werken.”
Marloes Bijleveld-Bikkel – Senior Intercedente bij Randstad Nederland
“Als ik aan Charlotte denk, zie ik een betrouwbaar, enthousiast en een toegewijd persoon. Met haar overtuigingskracht en
energie die op mensen overslaat weet ze velen te enthousiasmeren.”
Wies ten Vergert – Vice Chairman van International Business Research 2017

