ANNE ALSEM
Digital Young Professional
Als enthousiasteling in een team werk ik graag aan innovatieve
projecten. Ik vind het leuk om analytisch bezig te zijn, ga een uitdaging
niet uit de weg en maak complexe informatie snel eigen. Ik zet mijn
kwaliteiten graag in bij een vooruitstrevende organisatie waar werken
vanuit de klantbehoefte op nummer één staat (bv. als business
developer, business analist of product owner).

ERVARING

TROTS OP

Innovatie consultant (via YSE)
Mosadex Groep | Okt 2019 - heden
●
Voor de realisatie van het strategisch programma van
Mosadex Groep is een innovatieteam gestart waar ik
onderdeel van ben. Middels Design Thinking methoden
worden strategische doelstellingen vertaald naar concrete
projecten tijdens verschillende sprints. Ik houd me bezig met
het faciliteren van workshops, het uitwerken van
projectvoorstellen en het begeleiden van teams om van idee
naar prototype te komen.

Tijdens mijn fulltime bestuursjaar
heb ik leren omgaan met het
hebben van veel
verantwoordelijkheid. Ook heb ik
intensief samengewerkt met mijn
bestuur en meerdere commissies
begeleid.

Informatieadviseur (via YSE)
Servicecentrum Drechtsteden | Jan 2019 - Sep 2019
●
Verantwoordelijk voor de vertaling van de gebruikerswensen/
informatievraagstukken van alle deelnemende organisaties
naar concrete uitwerkingen voor de IT-afdeling. Daarnaast
verantwoordelijk voor het op één lijn krijgen van alle
organisaties.
●
Verantwoordelijk voor trainingsprogramma van alle interne
gebruikers (+/- 300 personen) als onderdeel van
implementatietraject van een nieuwe applicatie om meldingen
in de openbare ruimte af te handelen.
Office manager & business development support
New10 (onderdeel van ABN AMRO) | Feb 2018 – Juli 2018
●
Als office manager verantwoordelijk voor het organiseren van
team evenementen, onboarding van werknemers en
aansturen van leveranciers.
●
In het sales en business development team ervoor gezorgd
nieuwe klanten in het partner-kanaal zo goed en snel mogelijk
te begeleiden door de customer funnel.
Innovatie stage en werkstudentschap
KPMG | Feb 2017 – Juli 2017
●
Data verzameld en geanalyseerd t.b.v. publicatie over
zelfrijdende auto’s en start-ups ter advies aan de overheid.
●
Onderdeel van start-up challenge en organisatie van
driedaags evenement met AkzoNobel Specialty Chemicals.
●
Spel ontwikkeld om de innovatie-volwassenheid van
organisaties te kunnen meten.
●
Advies aan diverse organisaties gegeven over het inrichten
van innovatieprocessen, strategie en uitvoering.

Voordat ik bij YSE begon heb ik in
mijn eentje drie maanden door
Zuidoost Azië gereisd. Hier heb ik
veel nieuwe mensen ontmoet van
verschillende culturen en ben ik
zelfstandiger en onafhankelijker
geworden.

OPLEIDING
MSc Business Administration:
Digital Business
2016–2018 Universiteit van
Amsterdam
BSc Bedrijfskunde
2011–2015 Rijksuniversiteit
Groningen

TRAINING
•
•
•
•
•
•
•

Design Thinking facilitation
UX design / UX research
Insights Discovery
Workshop begeleiding
Google Analytics
Adviestraining
Interviewtechnieken

ANDEREN OVER ANNE
“Anne heeft tijdens haar stageperiode laten zien dat ze erg leergierig is, snel van begrip is en over analytisch vermogen beschikt.
In enkele projecten vervulde zij dan ook al de rol van consultant. Daarnaast is ze niet bang om voor een groep te staan en weet ze
zich met haar proactieve, professionele houding snel een weg te vinden.”
Wilco Leenslag - Senior Manager KPMG

