
Opleiding: 
 
2008-heden : diverse interne bedrijfstrainingen 
2007 :  verkooptraining bij Sales in XL 
2006 :  managementtraining bij Gustav Käser 
2002 :  financiële aspecten bij transacties in het buitenland 
1991-2000 : commerciële training en team building, jaarlijks 
1997-1998 : Hogere Toegepaste Wiskunde bij PHTO in Amsterdam 
1995 :  basiscursus AutoCad bij Cadac in Heerlen 
1991 :  cursus Pneumatiek bij BFO in Goor 
1990-1991 : marketingopleiding NIMA-A bij ISBW 
1989-1990 : bedrijfsopleiding leidinggeven 
1988 :  cursus spuitgiettechnologie bij Bühler-Miagg in Zwitserland  
1985-1988 : opleiding tot productiechef bij NS, alle managementvaardigheden 
1984 :  cursus fijnmechanische meettechniek bij FDO te Amsterdam  
1981-1985 : opleiding hydro-pneumatische regelsystemen bij DAF 
1975-1980 : HTS-Werktuigbouwkunde te Tilburg  
1970-1975 : HAVO te Eindhoven 

 

 

     Harry Potter 

  

Werkervaring: 
 
2010-heden : productie manager bij huidige werkgever 
2001-2010 : (senior) sales engineer bij De Greef in Gemert 
1992-2001 : commercieel technisch adviseur bij Janssen B.V. in Heel 
1991-1992 : commerciële binnendienst bij Janssen B.V. in Heel 
1989-1990 : wachtchef productie bij Van Rooij in Eindhoven                                                       
1988-1989 : productieleider spuitgieterij Pennings in Helmond 
1985-1988 : trainee voor de functie productiechef bij Nederlandse Spoorwegen  
1981-1985 : manufacturing engineer bij Philips in Rosmalen 
1980-1981 : militaire dienst, tankcommandant, sergeant der infanterie  
1975-1981 : enkele baantjes tijdens studie, oa. winkelbediende 
 

Persoonskenmerken:  
 
 brede algemene ontwikkeling 
 creatief en leergierig 
 ondernemend 
 betrouwbaar en verantwoordelijk 
 rustige uitstraling 
 wint snel het vertrouwen 
 gemakkelijk in de omgang, van werkvloer tot directie 
 band opbouwen, investeren in lange termijn relaties 
 
 

 

Collega’s omschrijven me als een ervaren, deskundige 
vraagbaak met inzicht. Klantgericht en betrouwbaar.  
Een doorzetter met humor. 
 

Personalia 
Naam: Harry Potter 

Adres: Hoofdstraat 1 

1000AB Mook 

 

Telefoon: 010 1234567 

E-mail:  

h.potter@gmail.com 

LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/h.p 

 

Geboortedatum: 9 juli 1963 

Geboorteplaats: Tilburg 

Nationaliteit: Nederlandse 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Rijbewijs: B-E 

 

Referenties: Op aanvraag 
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 Persoonlijke stijl: 
 
 inventief innovator 
 vindingrijk en origineel 
 van nature extravert 
 aanstekelijk enthousiast, bron van inspiratie 
 zaken en mensen in beweging krijgen, de vaart erin houden 
 benutten van mogelijkheden, resultaatgericht 
 leiding nemen, geboren leider 
 analytisch 
 intuitief 
 direct 
 
Ervaring: 
 
 leidinggeven en coachen 
 creatieve sparring partner, Out-of-the-Box denken 
 complexe offertes en tenderprocedures 
 bedreven in het geven van presentaties en trainingen en als instructeur 
 succesvol zaken doen in andere culturen 
 onderhandelen 
 beurservaring 

 
 
Taal en communicatie:  
 
 ruime ervaring in het schrijven van heldere rapporten, adviseren 
 taalvaardig in woord en geschrift 
 beleeft plezier aan het spelen met communicatie (ook met anderstaligen) 
 zorgvuldig 
 Nederlands en Engels goed. Duits mondeling goed, Frans opfrissen 
 
Automatisering: 
 
 computervaardig, MS Office-pakket, CRM-software, Photoshop 
 ontwikkelde met programmeur nieuwe software voor thermische isolatie 
 
Hobbies: 
 
 hond 
 fotografie, fotoclub 
 vliegers bouwen en vliegeren 
 brood bakken 
 reist graag, caravanvakanties 
 contacten leggen 
 

 


