Victor van Praag
Projects Young Professional
Ik word enthousiast van project management, omdat ik graag bezig ben
met procesoptimalisatie, verander- en verbetertrajecten. Doordat ik goed
hoofd- en bijzaken kan scheiden en vervolgens de juiste prioriteiten kan
stellen, breng ik snel verandering en/of verbetering teweeg. Mijn
enthousiasme zorgt ervoor dat mensen in beweging komen waardoor
het project geslaagd wordt afgerond.

E R VA R I N G

TROTS OP

Adviseur Gemeente Den Haag
sept 2018 - dec 2018

In deze functie was ik de rechterhand van de projectmanager waar wij
samen zorgden voor de realisatie van diverse tijdelijke winteropvang
centra voor daklozen in Den Haag.
• Opstellen projectplan, tijdslijnen en risico analyse
• Inhoudelijke ondersteuning bieden in diverse projectteams.
• Zoeken naar opvang mogelijkheden en nieuw beschikbare locaties en
het creëren van de daarvoor benodigde faciliteiten.
• In samenwerking met zorginstellingen invulling geven aan
aangenomen moties van college B&W.
• Stakeholdermanagement interne als wel externe partners
Verbeterd: Binnen de afdeling WMO gezorgd voor een efficiënter proces
verloop door het weghalen van niet waarde toevoegende processtappen.

Ondernemerschap
Op jonge leeftijd heb ik het bedrijf
RF Shows gestart wat ik heb
weten uit te bouwen tot een
succesvolle onderneming.

OPLEIDING

Project manager Q-Dance, ID&T, Loveland.

MSc Entrepreneurship

jan 2015 - aug 2018

Eindverantwoordelijk voor de planning en de operationele uitvoer van
diverse nationale en internationale publieksevenementen. Evenementen
met bezoekersaantallen vanaf de 15.000pax.
• Stakeholdermanagement: Samenbrengen van alle diverse disciplines
om tot een coherent uitvoerbaar plan te komen.
• Coördineren van de op/afbouw, hierin was ik eindverantwoordelijk
voor 10 teams bestaande uit een totaal van 150fte.
• Supply chain management en logistieke coördinatie, waarbij meer dan
180 vrachtwagens materialen leverden.
• Beheren budget (€3.500.000), leveranciersmanagement, aansturen
van het projectteam (40 fte) en opstellen draaiboek
Verbeterd: standaardisatie in inkoopproces doorgevoerd, hierdoor
gemaakte fouten verminderd en aantal e-mails in bestellingproces
verminderd met 50%. JIT proces toegepast in leverproces op evenement.

Project manager Erupted Events
dec 2013 - aug 2014

Verantwoordelijk voor de brand development binnen een nieuwe
evenementen organisatie in Londen. Hierin stuurde ik het marketing team
aan en in samenwerking met de creative director zorgde ik voor de
invulling van de evenementen.

Project manager RF Shows
dec 2006 - aug 2009

Verbindend element
Ik ben intuïtief sterk in het
begrijpen van mensen. Wat mij in
combinatie met de gevolgde MBTI
cursussen en minor psychologie
in staat stelt om mensen bij elkaar
te brengen.

2014 – 2015

Universiteit van
Amsterdam

Minor Psychology
2012

Universiteit van
Amsterdam

BSc Business
Administrations: Strategy
and organization
2009 – 2013

Vrije Universiteit
Amsterdam

TRAINING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Management (Prince2,
Agile, Scrum)
Lean training
Insights Discovery
MBTI - Personality Theory
Breng een bedrijf in beweging
Klant vraag op tafel
Help jouw klant succesvol te
zijn
Young leadership programma
Computer vaardigheden:
Vectorworks (cad- programma)

Binnen mijn eigen bedrijf vervulde ik graag de taak als projectmanager. In
deze rol zorgde ik voor de technische vertaling van de klant wensen tot
een technisch uitvoerbaar projectplan. Vervolgens droeg ik zorg voor de
daadwerkelijke realisatie.

ANDEREN OVER VICTOR
Een betrouwbare en behulpzame collega die met een
lach en enthousiasme altijd bereid is om te helpen.
Weet prioriteiten te stellen en zijn team te motiveren
om samen met hen het beoogde resultaat te
behalen”
Leo Christiaans – Producent Loveland

“Victor is een projectmanager waar wij erg fijn mee
konden samenwerken. Het was voor het eerst dat een
ontwerp van Bob zo vroegtijdig kon worden opgeleverd.
Simpelweg vinden we hem een goeie vent en zouden
hem graag in ons eigen team willen”
Christiaan Lehota – Eigenaar Art FX

