ANJA WELVAARTS
Projectmanager – Eventmanager
PROFIEL
Mijn passie ligt bij het leiden van projecten gericht op het organiseren van
evenementen. Ik vind het prettig met een team efficient en effectief samen te
werken en een geweldig resultaat neer te zetten.

Het Scheperseind 26
5555 KZ VALKENSWAARD
anja.welvaarts@gmail.com
Tel. 06 49655563

Mijn communicatie- en organisatorische ervaringen als manager
gecombineerd met mijn open, vrolijke karakter, enthousiasme en ‘doen’
mentaliteit, zorgen ervoor dat mijn team een WIJ gevoel krijgen. Daardoor zet
je als team een tandje bij om de klus perfect gedaan te krijgen.

Mijn profiel
Mijn trailer
Mijn pitch

Kortom: Ik sta mijn ‘mannetje’ en ben natuurlijk het visitekaartje van het
bedrijf, ben representatief, benaderbaar en heb een goede kijk op het leven.

"Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success. If you
love what you are doing, you will be
successful."

Quotes over mij:
“Anja is erg enthousiast en positief ingesteld. Niets is haar teveel en haar werk
heeft ze altijd met veel overgave gedaan. Ze heeft zeker geen 9-5 mentaliteit,
de klus moet geklaard worden, ze gaat er voor de volle 100% voor.”

- Albert Schweitzer -

”Anja is a very driven and accurate event manager. She will organize from A to
Z with full dedication. Whether it is an event or workshop, symposia,
introduction days etc. she will organize this with a lot of enthusiasm and
professionality. Also, Anja is a people person, which makes it very easy for her
to get in contact with people.”

SPECIALISMEN










Oplossingsgericht en innoverend
vermogen
Samenwerken en communiceren
Flexibel, stressbestendig en
resultaatgericht
Sturen, motiveren en overtuigen
Planner en organisator
Creatief, humorvol
Discreet en betrouwbaar
Deskundig en enthousiast
Zorgvuldig, accuraat en correct

”Anja is een toptalent waar het gaat om het organiseren van evenementen.
Ze heeft zo veel ervaring op dit gebied, dat ze direct doorziet wat de impact
van een te organiseren activiteit is. Spreek met Anja het resultaat af en ze
zorgt er voor dat het gebeurt.”

WERKERVARING

 Zelfstandig en assertief

PROJECTMANAGER - EVENTMANAGER
Koninklijke Philips Nederland – Eindhoven - 2012 – heden

VAARDIGHEDEN










HBO werk- en denkniveau
MS Office en Google producten
Kennis en ervaring met social
media
Kennis van Nederlands
uitstekend, Engels goed, Duits
redelijk
ICT
PR
Project managen
Internetpagina’s
bouwen/onderhouden



Aansturen van grote regionale en landelijke projecten, zoals de Dutch
Technology Week (o.a. primair onderwijsdag, Night of the Nerds, High Tech
Ontdekkingsroute) in samenwerking met Brainport Development, diverse
grote en kleine bedrijven, instituten, stichtingen en scholen.
MANAGER JET-NET/TECHNIEKSTIMULERING
(Jongeren en Technologie Netwerk Nederland – www.jet-net.nl)
Koninklijke Philips Nederland – Eindhoven - 2012 – heden
Philips Jet-Net Brainport regio: gemiddeld 8.000 leerlingen per jaar bereikt
met circa 250 deelnemende medewerkers uit 30 deelnemende bedrijven, 30
scholen, budget 150.000 euro, totale Philips investering ca. 1 miljoen euro (inkind).
Oplossingsgericht en innoverend vermogen, Samenwerken en communiceren, Flexibel, stressbestendig en resultaatgericht, Sturen, motiveren en overtuigen, Planner en organisator,

ANJA WELVAARTS


Aansturen van het eigen Philips Jet-Net team van 3 medewerkers
gevestigd op de High Tech Campus - Eindhoven (verantwoordelijk voor
80% van de totale Philips Jet-Net invulling). Deze invulling sluit aan bij
Leren in Brainport (activiteit van Brainport Development).



Richting geven aan de pijler techniekstimulatie voor funderend onderwijs
(po, vmbo, havo, vwo), dit in het kader van
Maatschappelijk
Verantwoordelijk Ondernemen.

OPLEIDINGEN
Diverse opleidingen op het gebied van
ICT
 Communicatie NIMA-A
 Public Relations
(Schoevers College)
 Project management
(Schouten & Nelissen)
Aantal vakgerichte opleidingen
 Personal and business skills
(Secretary Management Institute)
 Management assistant
(Business School Notenboom)



Samenwerken met Jet-Net landelijk, 5 grootste aangesloten bedrijven
(Shell, Tata Steel, Unilever, DSM en ASML) , Ministerie OCW, Brainport
Development, grote en kleine bedrijven en vele basis-en middelbare
scholen in de Brainport regio, als ook TU/e en Fontys.



Aansturen van grote regionale en landelijke projecten, zoals de Dutch
Technology Week (o.a. primair onderwijsdag, Night of the Nerds) en
GirlsDay, Careerday en Webcast in samenwerking met Brainport
Development, diverse grote en kleine bedrijven, instituten, stichtingen en
scholen.



Managen van de transformatie van de Philips-Jet-Net activiteiten met 12
scholen naar een regionaal brede ondersteuning, waarbij
techniekstimuleringsactiviteiten beschikbaar komen voor het gehele
fundamenteel onderwijs in de Brainport regio met een uiteindelijk
resultaat van maar 2000 bereikte leerlingen.

HOBBIES




Bestuurslid recreatieve motorclub
MC Spat.Lab. (www.spatlab.nl),
sectie Campus Sports High Tech
Campus Eindhoven
Organiseren van trips binnen en
buiten Europa. Genieten van de
grote variaties in landschappen,
culturen en verschillende
contacten



Fitness en sporten in
groepsverband



Wandelen met mijn honden

COORDINATOR JET-NET
Koninklijke Philips Nederland – Philips Research Eindhoven – 2008 – 2012


EVENTMANAGER COMMUNICATIE – COÖRDINATOR JET-NET
Koninklijke Philips Nederland
Philips Research Communicatie Eindhoven - 2011 – 2012


 Klussen in en om het huis

EXTRA INFO




Fulltime baan in de regio
Uitzending op projectbasis in het
buitenland
Referenties op aanvraag

Onderzoeken, organiseren en coördineren, evalueren en verbeteren van
de mogelijkheden van Jet-Net evenementen.

Definiëren, organiseren en realiseren van projecten en evenementen
voor de interne en externe communicatie. Van intake tot en met evaluatie
en financiële afwikkeling.
Verantwoordelijkheid voor Jet-Net activiteiten.

MANAGEMENT ASSISTANT FUNCTIES - tot 2008
Philips Research Eindhoven (HRM en diverse afdelingen)






Philips FPD Eindhoven – Flat Panel Displays (HRM) - Team opbouw
nieuw op te starten bedrijfsonderdeel.
Philips Megachip project Eindhoven (HRM) - Team afbouw sluiting
bedrijfsonderdeel.
ABNAMRO Eindhoven (diverse afdelingen).
Academie Industriële Vormgeving Eindhoven (secretariaat).
Kantoor Notaris Verlinden Valkenswaard (secretariaat)

