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Bureau Streefkerk heeft een pool van kandidaten die zonder fee en direct beschikbaar zijn voor uw
organisatie. Ook deze week hebben wij weer goede professionals die wij graag aan u voorstellen.

Karel is een betrouw bare en loyale senior communicatieadviseur en manager die toe is aan een vervolgstap in zijn loopbaan. Zijn kwaliteiten en ervaring zet hij bij voorkeur in voor een maatschappelijk relevante organisatie. Deze
communicatieadviseur schakelt soepel tussen uitvoering en strategie. Hij is inhoudelijk sterk en heeft een ruime ervaring met de strategieontwikkeling en het schrijven van beleidsplannen. Tegelijkertijd zet hij zet zich graag in voor de productie
van online en offline communicatiemiddelen. Daarbij is het zijn specialiteit om
complexe materie om te zetten in heldere, aansprekende boodschappen.
Inzetbaar als: - Communicatieadviseur en/of -manager
- Tekstschrijver/speechschrijver
Regio:
Wonende in Midden Nederland, vlakbij het station en in het bezit van een auto, is
zijn zoekgebied vrij breed.
Steva is een gedreven, spontane en opgew ekte dame. I n haar w erk als
administratief medewerkster bij Stichting Welzijn was zij op diverse taken inzetbaar.
Naast telefonisch klantencontact, deed zij de financiële administratie gaf ze ouderen
advies en mantelzorg.
Ze werkt accuraat, is stressbestendig en kan goed schakelen tussen werkzaamheden.
Zij is goed bekend met Word en het boekhoudprogramma Davilex. Ze is nieuwsgierig en
pakt snel nieuwe vaardigheden op.
Haar voorkeur gaat uit naar een no nonsens organisatie.
Inzetbaar als: - Receptioniste
- Administratief Medewerker
Regio: Putten | Harderwijk | Ermelo| Nijkerk
Yvonne is een geboren projectmanager die veel energie krijgt van resultaten neerzetten, praktisch en creatief problemen oplossen, organiseren en verandermanagement. Ze is als projectmanager snel inzetbaar vanwege haar jarenlange
brede ervaring in projecten. Yvonne onderscheidt zich door een mens/relatiegerichte
aanpak waarbij zij haar projectmedewerkers in hun kracht zet. Dat doet ze met veel
enthousiasme en betrokkenheid. Resultaat en klantgericht in teamverband samenwerken vindt ze belangrijk en dat kan als projectmanager maar ook in andere
functies zoals bijvoorbeeld organisatie adviseur, teammanager, coach of casemanager.
Inzetbaar als: - Klantmanager
- Casemanager
- Organisatie adviseur

- Projectmanager
- Verandermanager

Regio: Gelderland | Utrecht

Wilt u meer weten over één van deze kandidaten? | Graag CV ontvangen? | Interesse gewekt?
Neem contact op met één van onze loopbaanadviseurs via
info@bureaustreefkerk.nl of zoek online contact met ons:
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