Lotte van Asseldonk
P r o j e c t s Yo u n g P r o f e s s i o n a l
Mijn missie is het creëren van duurzame verbindingen en
oplossingen in de maatschappij. Ik ben mensgericht, goed in het
implementeren van ideeën en combineer mijn creativiteit met
oplossingsgericht werken. Mijn kernwaarden zijn positiviteit en
eerlijkheid.

TROTS OP

E R VA R I N G
Junior Projectleider
Ministerie van Defensie | Maart 2019 – Heden
Verantwoordelijk voor het versnellen en verbeteren van
een defensie breed inkoop- en inhuurproces. Betrokken
vanaf de start van het project. Hierdoor verantwoordelijk
voor het schrijven en implementeren van het projectplan,
zorgen voor draagvlak binnen de organisatie, faciliteren
van verbetersessies volgens design thinking methodes
en het opzetten en draaien van een pilot. Ik heb me
kunnen
ontwikkelen
op
het
gebied
van
stakeholdermanagement, projectmanagement, Prince2
en veranderingsmanagement.

Business Consultant
FINTREX | okt 2017 – sep 2018

Verantwoordelijk voor het wervingsproces van een grote
klant met een wekelijkse instroom van 30 nieuwe
kandidaten.
Hiervoor
marketingacties
uitgezet,
recruitmentdagen
georganiseerd
en
sollicitatiegesprekken gevoerd. Daarnaast was ik het
aanspreekpunt voor de klant en verantwoordelijk voor het
eindresultaat van het team. Hierdoor heb ik veel geleerd
op het gebied van interne en externe communicatie.

Mijn vermogen om organisaties snel te
begrijpen. Wat doen ze, wie zijn de
belangrijkste stakeholders en in wat voor
een omgeving opereert deze organisatie.
Mijn LP collectie. Ieder jaar sta ik in de rij
op record store day om nieuwe unieke
platen aan mijn collectie toe te voegen.

OPLEIDING
MA Business Administration (Strategy &
Organization)
2016-2018
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakken zoals behavioral strategy
BA Organisatiewetenschappen
2013- 2016
Tilburg University
Vakken zoals political philosophy –
Onderzoek naar het effect van hiërarchie op
communicatie.
BA Rechtsgeleerdheid (niet afgerond)
2012-2013
Tilburg University

Stage Lean Management

TRAINING

Antea Group & Eurofins | apr 2016 – sept 2016

Verantwoordelijk voor het verbeteren van het
samenwerkingsproces tussen de twee organisaties. Door
de medewerkers tijdens een LEAN sessie zelf met een
andere blik naar het proces te laten kijken en nieuwe
initiatieven aan te dragen werden ze enthousiast om deze
veranderingen ook uit te voeren. Het resultaat was een
betere ketensamenwerking.

LEAN six Sigma Green Belt
Storrytelling
Feedback geven
English for TOEFL

ANDEREN OVER LOTTE
“Lotte is een sociale en collegiale werknemer. Zij verricht(te) haar werkzaamheden naar tevredenheid en is

een gewaardeerde collega. Zij is in staat om overzicht te behouden en om het grotere geheel te zien.”
Robin Jansen – CEO FINTREX

