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PROFIEL
Ik heb een positieve houding, uitstekend inlevingsvermogen en een passie voor persoonlijke
ontwikkeling – drie dingen die voor mij erg belangrijk zijn in het leven. Dit wordt niet alleen
gewaardeerd door mijn collega’s, maar zeker ook door cliënten. Als ik een glimlach op iemands
gezicht kan toveren, dan is mijn dag geslaagd.

WERKERVARING
Life Coach, Life Coach praktijk LEEF! , Breda
November 2020 — September 2019
• Motiveert en inspireert.
• Brengt inzicht in de valkuilen en kwaliteiten van de cliënten.
• Helpt bij het verbeteren van de balans in het leven, het ontplooien van talenten, het
ontdekken van levensdoelen, de overgang van de ene naar de andere levensfase vloeiend
laten overlopen of het vinden van een geschikt beroep.
• Geeft zin, energie en positiviteit in het leven van de cliënten.

Enthousiast
Positief
Leergierig
Mensgerichte leiderschap
Zelfontwikkeling
Eerlijkheid en betrouwbaarheid

HOBBY'S
Lezen, hardlopen, fitness,
reizen, dansen, surfen, koken,
kamerplanten, krav maga,
creativiteit, mediteren en tijd
spenderen met familie en vrienden.

Floor Manager, Bershka , Breda
April 2019 — November 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor goede verkoopcijfers.
Bijsturen bij tegenvallende cijfers.
Aansturen en opleiden van personeel.
Creëren van een goede sfeer in de winkel.
Maken van personeelsroosters en -dossiers.
Beheren van voorraden.
Administratie doen.
Meedenken over marketing- of reclame-acties.
Zorgen voor een optimale winkelervaring van de klant.
Eventuele problemen met klanten oplossen.
In de gaten houden van trends of ontwikkelingen binnen je vakgebied en daar je
inkoop(beleid) op afstemmen.

Assistent Manager, Brasserie Reaf , Baarle Nassau
Januari 2015 — Mei 2018
• Stimuleren, motiveren en controleren van de werknemers.
• Werknemers specifieke werkzaamheden toewijzen om aan de behoeften van de gasten
te voldoen, vooral service gericht.
• Personeel werven, sollicitatiegesprekken voeren, personeel inhuren en trainen en
medewerkers beoordelen.
• Wekelijks vergaderingen inplannen en leiden voor al het personeel.
• Kassalades geteld en geldstortingen uitgevoerd.
• Terugkerende gasten aantrekken door het ontwikkelen en onderhouden van een sterk
team dat is toegewijd aan service.

OPLEIDING
Leraren opleiding Levensbeschouwing, Fontys HBO, Tilburg
September 2020 — Juni 2024

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding kun je meteen gaan werken in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de
volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.
• Docent Levensbeschouwing
• Werken bij (semi)overheids instellingen zoals pedagogische centra of
onderwijsbegeleidingsdiensten
• Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen
• Begeleidende of educatieve functies binnen zorg en welzijn
Life Coaching, NHBO, Rotterdam
April 2019 — November 2019
Detail handel niveau 4, Florijn College MBO, Breda
September 2009 — Juni 2012

EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN
Solo Backpackreis , Vietnam & Fillipijnen
September 2018 — Februari 2019
Vrijwilligers werk
• The Green Army, Filipijnen, Coron Island, Eco projects, 2 maanden.
Referentie , Life Coach praktijk LEEF!
November 2019 — September 2020
"Sammy straalt vertrouwen, rust en warmte uit. En dat zonder haar professionaliteit te
verliezen. Ze laat je zijn wie je daadwerkelijk bent en voelt goed aan waar jouw passie ligt. Door
goed doordachte vragen te stellen, bedenk je zelf grotendeels de antwoorden.
Ze gaf mij het gevoel mijn verhaal kwijt te kunnen én met duidelijke doelen te werken.
Ook was ze niet bang om te confronteren en mogelijke uitdagingen en belemmeringen kan ze
duidelijk verwoorden.
Mocht ik weer in een situatie zitten waarin ik coaching kan gebruiken, zal ik zeker weer voor
Sammy kiezen."
Sjoerd.

