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PMO Information Management (IM) – AkzoNobel via YSE

Sep 2018 – Dec 2018

Verantwoordelijk geweest voor de consolidatie van lokale IM contracten,

door deze contracten te inventariseren bij de lokale business en de

leveranciers, ze te structureren, en onder te brengen bij de nieuwe

globale contracten. Veel geschakeld tussen interne en externe partijen.

Daarnaast betrokken geweest bij de afsluiting van het wereldwijde

contract voor mobiele telefonie. Verantwoordelijk geweest voor het

contact met huidige leveranciers over de nieuwe dienstverlening en het

veelvuldig overleg met AkzoNobel’s legal afdeling.

HR Stagiaire – Unilever België

Feb 2018 – Juni 2018

Als stagiaire verantwoordelijk geweest voor het implementeren van new

ways of working in HR, waarbij ik een leidende rol heb gehad in het

veranderingstraject; het bestaande team heb ik begeleid en ondersteund,

en nieuwe werknemers heb ik opgeleid. Daarnaast ben ik betrokken

geweest bij het opzetten en uitrollen van het wellbeing plan 2018,

rekruterings- en employer branding activiteiten, en het begeleiden van

andere stagiaires.

Student Consultant – Philips Lighting

Feb 2017 – Juni 2017

Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk geweest voor het

ontwikkelen van een business value model voor een nieuwe techniek van

Philips Lighting, Visible Light Communication. We hebben inzichtelijk

gemaakt wat de potentiële opbrengsten en gebruikersmogelijkheden van

de nieuwe techniek zijn, en dit gepresenteerd aan een deel van het

management team. Als teamleider was ik verantwoordelijk voor het

onderhouden van het contact met alle stakeholders, en het in de gaten

houden van de voortgang van het project.

PR/Promotie Bestuurslid – Recruitment Days Groningen

Maart 2015 – Jan 2016

Verantwoordelijk geweest voor de online en offline promotie van het

evenement, het organiseren van een vijf-weken durende promotieperiode

(budget: €10.000) en de dag-organisatie tijdens het evenement. Het

resultaat was compleet vernieuwd promotiemateriaal, grotere “brand

awareness” en 150 meer inschrijvingen dan ooit – evenement verlengd

van 3 naar 4 dagen.

Mijn betrokken en resultaatgerichte

houding, met tegelijkertijd oog voor

persoonlijke relaties, die ik graag inzet

bij alles wat ik doe.

Mijn bijdrage aan het HR Change

Project bij Unilever, waarbij ik in een

leidende rol nieuwe processen mocht

vormgeven, met het vertrouwen van

en in samenwerking met het team.

Mijn zusje, die haar topsport carrière

weet te combineren met haar studie.

Valerie is een bijzonder prettige collega die zaken voortvarend en accuraat oppakt, gecombineerd met een vriendelijke maar

ook heldere communicatie. Chapeau! Bijzonder prettig in de samenwerking.

Frans Schreurs – Project Manager TrANsforIM AkzoNobel

Valerie heeft op een zeer professionele manier de verwachtingen overtroffen. Ze is erg proactief in elk project, is altijd op

zoek naar verbeteringen en neemt feedback serieus. Ze heeft een leidende rol gehad in verschillende projecten binnen HR

transformatie en dit op zo’n volwassen manier gedaan, dat hadden we niet verwacht van een student!

Sabine Blanchet – HR Director Unilever Belgium
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• Design Thinking

• Responsible Global Leadership

Seminar

• Transformational Leadership

Seminar

• Business Communication Skill

Seminar

• Sustainability in Business Seminar

• Managing Turbulences in a VUCA 

World Block Seminar

VALERIE KERSTHOLT
Projects Young Professional

Ik ben een toegewijde, enthousiaste allrounder, die zich nieuwe kennis
snel eigen maakt. Ik functioneer het beste in een dynamische omgeving
met inspirerende collega’s, waar ruimte is voor eigen initiatief en er
samen gewerkt wordt aan een oplossing voor een strategisch en
complex vraagstuk.

A N D E R E N  O V E R  VA L E R I E


