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
men mee te nemen met mijn positieve en energieke houding. Ik krijg
energie van organiseren en coördineren. Daarbij werk ik graag samen
op een luchtige manier zonder de essentie te verliezen.

E R VA R I N G
Organisatie Artificial Intelligence Hackathon – LUMC
Oktober 2019 (via YSE)
Organisatie van een 12 uur durende hackathon met 100 deelnemers. Aan
de hand van de design thiking methode en artificial intelligence worden er
oplossingen gevonden voor het herkennen van melanomen. Ik focus mij
op de organisatie van de dag, van de communicatie met alle stakeholders
tot workshops, locaties en de catering.

Junior Projectleider – Ministerie van Defensie
Maart 2019 – September 2019 (via YSE)
Vanuit de Hoofddirectie Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het
professionaliseren van projectgewijs werken, om meer inzicht, overzicht
en regie te krijgen over de lopende projecten. Hierbij was ik het
aanspreekpunt voor stakeholders op verschillende niveaus en voor
externe partners. Ik heb opgehaald hoe projectmanagement in
verschillende divisies is ingericht om hier een Defensie-breed beleid van
te maken. De organisatie brede input, in combinatie met desk research,
zorgt voor richtlijnen en processen voor portfolio- en projectmanagement
conform Prince II.

Student Consultant in Vietnam – Philips Lighting
November 2016 – Juli 2017
Het uitvoeren van een uitgebreide marktanalyse voor de
marketingafdeling van Philips Lighting in Vietnam, met als doel het
nagaan van de zakelijke afnemers. Als onderdeel van International
Business Research (IBR) vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Door mijn
enthousiasme wist ik de taal- en cultuurbarrière te doorbreken en
hierdoor de vraag achter de vraag te achterhalen. Het eindresultaat was
een adviesrapport met korte en lange termijn adviezen welke ze gebruikt
hebben om hun marketingstrategie aan te scherpen.

Stagiaire HRM – Randstand Nederland
September 2016 – Februari 2017
Als HRM stagiaire vervulde ik twee rollen, zowel recruiter als
accountmanager. Als recruiter was ik verantwoordelijk voor het werven,
matchen en voorstellen van 75 docenten voor diverse scholen. Daarnaast
was ik als accountmanager verantwoordelijk voor het opbouwen, beheren
en uitbreiden van relaties met accounts. Ook heb ik het gebruik van CRM
als recruitment tool verbetert en ervoor gezorgd dat de teamleden dit
uniform gebruikten.

TROTS OP
Mijn bijdrage bij een groot
recruitment evenement binnen YSE.
Hierbij ben ik proactief, houd ik
graag het overzicht en heb ik een
motiverende aanpak.
De rondes die ik maak op mijn
wielrenfiets en mijn passie voor
koken & catering waarbij ik graag
een Indonesische rijsttafel klaar
maak.

OPLEIDING
MSc Leadership & Change
Management
2017-2018 Vrije Universiteit Amsterdam

BSc Bedrijfskunde
2012-2016 Rijksuniversiteit Groningen

Minor Psychology in Society
2014-2015 Rijksuniversiteit Groningen
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Prince II (gecertificeerd) & Scrum
Green Belt Lean Six Sigma
Inkoop voor niet inkopers (Nevi)

•
•
•
•
•

Effectief communiceren
Feedback geven
Storytelling
Intervisie
Insights Discovery

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

