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EEN DAG IN HET

Leven
VAN...

 e dag begint met een teamontbijt in Brussel om 
de promotie van één van onze teamleden naar 
Associate te vieren.  

D

raining “onderhandelen met klanten” met 
een nieuwe consultant. We doen een 
rollenspel. Ik speel de klant. Alles wordt 
op video opgenomen zodat we het 
rollenspel achteraf kunnen evalueren.

T k neem een half uur de tijd om de 
laatste kandidaten die ik geplaatst 
heb te bellen. Zo weet ik zeker dat 
zij goed op hun plek zitten en hoor 
ik of ik nog iets voor ze kan doen.

I

erug op kantoor houden we een 
managementvergadering om drijfveren te bedenken 
die onze consultants zullen motiveren om in het 
tweede kwartaal commerciële records te breken.

T

nel naar de studio van RTBF voor een interview over één 
van onze recentste onderzoeken.  Daarna vergader ik met 
één van onze grootste zakelijke klanten om te overleggen 
over een nieuwe wereldwijde overeenkomst voor 
PageGroup België. 

S

  k bereid de documenten voor die nodig zijn voor het contract 
van een uitzendkracht die eind deze week van start gaat.
I

  amen met mijn collega’s 
train ik voor de volgende 20 
kilometer race in Brussel voor 
het Rode Kruis.

S

OPLEIDING

CVMaster Human Resources Management
Vrije Universiteit Brussel

Licentiaat in de Sociale Wetenschappen, specialisatie Sociologie
Vrije Universiteit Brussel

WERKERVARING

Executive ManagerPage Personnel
Oktober 2015 - heden

Manager
Page Personnel
Oktober 2013 - September 2015
Senior Consultant Sales Administration
Page Personnel
Maart 2012 - September 2013

Consultant Office
Page Personnel
September 2010 - Maart 2012

 en lunch in het centrum van Antwerpen 
met één van onze klanten, een private 
bank, die een Compliance Officer zoekt.
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