Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Email:

feb ’16 – juli ’21:

Danielle van Voorst
Hoekstraat 78
3751 AN Bunschoten Spakenburg
06-26172819
19 april 1972
info@dhcadvies.nl

HR-manager Boboli Benelux BV. (350-400 mdw. incl. exibele schil)
Verantwoordelijkheden:
• Opstellen, implementeren, evalueren en waar nodig bijstellen
van afdelingsdoelstellingen, beleidsplannen en budget in lijn
met de strategische organisa e- en produc edoelstellingen.
• Analyseren, voordragen en uitwerken HR-instrumenten en
rapportages voor algemeen directeur
• Gezondheid, veiligheid en welzijn medewerkers
• Werving- en selec e medewerkers
• Ontwikkeling en mobiliteit medewerkers
• MT en Lijnmanagement ondersteunen bij toepassing HRinstrumenten
• Aansturing HR-afdeling en resultaten HR-afdeling
• Projectmanagement en uitvoer waaronder:
- Reorganisa e
- Opstellen, invoeren en implementeren nieuw func e- en
salarishuis
- Verbeterproject exmedewerkers in samenwerking met
Inhouse uitzendbureau
- Invoering nieuwe gespreksyclus medewerkers ten
behoeve van func oneren, beoordeling en ontwikkeling
- OR-installa e en daarmee samenhangende taken ter
ondersteuning van algemeen directeur.
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Owner Danig Advies & Coaching (ZZP);
biedt ondersteuning aan organisa es en par culieren op het
gebied van HR & coaching
• HR: op projectbasis ad interim opdrachten uitgevoerd voor
zowel pro t als non pro t sector
• individuele coaching: onder andere reintegra e, Work-Life
Balance, loopbaanontwikkeling, outplacement en
persoonlijke groei.
• Trainingsaanbod afdelingen: onder andere e ec ef
leiderschap, communica e en bewustzijnstrainingen
• Onderdeel uitgemaakt van Career & Kids BV en in deze
hoedanigheid vele opdrachten voor het UWV Werkbedrijf
uitgevoerd met als doel ona ankelijkheid uitkeringsposi e.
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jan '09 - april ‘16

Overige Werkzaamheden:
dec ’08 - dec ’12:

Owner Vinex Queens (ZZP)
biedt ondersteuning aan moeders op het gebied van work-life
balance die woonach g zijn in Vinexwijken regio Utrecht

jan ’05 - nov ‘08:

Ti company (voorheen Hudson Human Capital Solu ons)
Func e: senior/trainer coach regio Utrecht

juli ’02 - aug ’03:

Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Func e: Teamleider Ledenvoorlich ng

apr ’00 - juni ’02:

Start Holding B.V. (regio Utrecht)
Func e: Ves gingsmanager Start Medi Interim Utrecht

apr ‘98 - mrt ’00:

Randstad Uitzendbureau B.V. (regio Amersfoort)
Func e: intercedente diverse branches
Avans Hogeschool postbachelor HBO 2019 (cer fcaat)
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’t Baarnsch Lyceum
Periode 1984 – 1991 (diploma)
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VWO:
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Hanzehogeschool Groningen
Periode 1991 – 1992 (propedeuse)
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HBO THW:
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Hogeschool van Utrecht
Periode 1992 – 1997 (diploma)
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HEAO Communica e:

ff

Center for selfawareness: diverse opleidingen op het gebied van
Training en coaching gevolgd en succesvol afgerond in de periode
2001 t/m 2004
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Opleidingen:
HR-analy cs:

