Curriculum Vitae
Esther Timmermans
Werkervaring

s

Talentoloog
Esther Timmermans
2010 – heden
Zelfstandig ondernemer. Diensten: (loopbaan)coaching, outplacementbegeleiding, studiekeuze
coaching, (sollicitatie)trainingen,
advies m.b.t. talentmanagement en mobiliteit van
medewerkers
Loopbaancoach
Reinier de Graaf
2015 - heden
Zelfstandig en op maat individuele loopbaantrajecten uitvoeren. Medewerkers van lbo t/m wo
opleidingsachtergrond. Ontwikkelen loopbaanbeleid, meewerken aan en initiëren van projecten
rondom mobiliteit en talentmanagement.
Coördinator Mobiliteitsdesk
HagaZiekenhuis
2014-2015
Meewerkend, beleid makend en coördinerend over een team van 4 medewerkers met
aandachtsgebieden: werving, arbeidsmarktcommunicatie, begeleiding van boventalligen, reintegranten en loopbaankandidaten.

Profiel
‘Wysiwig’
‘What you see, is what you get’,
eerlijkheid

Coördinator PR & Werving
Volgjehart.nl
2007 – 2014
Ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom arbeidsmarktcommunicatie voor vijf ziekenhuizen Enthousiasme
met leerlingenwerving als doel. Opstellen en uitvoeren van duurzame wervingsplannen, van
Ik neem mensen hierin mee
begrotingsplan tot deelname aan evenementen, on-/offline adverteren en websiteontwikkeling.
Motiveren en aansturen medewerkers binnen ziekenhuizen voor pr-en wervingsactiviteiten.

Resultaatgericht

Adviseur Werving & Mobiliteit
Vierstroom
2006 – 2007
Leidinggeven aan vier medewerkers. Harmoniseren en verbeteren van werkprocessen.
Voorzitter mobiliteitscommissie voor herplaatsen boventallige en re-integratiekandidaten.

Vanuit duidelijke doelen naar
een positief resultaat

Klantgericht

Adviseur & Trainer
CWI
2000 – 2006
Ik luister, denk creatief mee en
Inschrijving en re-integratie van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, opstellen van zoek naar afstemming
adviezen, job hunting, acquisitie, relatiebeheer, organiseren banenmarkten, trainer workshops.

Zekere factor

Intercedente
Randstad
1999
Je kunt op me rekenen,
Werving & selectie uitzend- en detacheringpersoneel. Onderhouden van contacten met regionale afspraak is afspraak
werkgevers. Acquisitie nieuwe opdrachtgevers.
Office Manager
Van der Sande
1998 – 1999
Hoofd interne organisatie, leidinggeven aan vier medewerkers van het secretariaat. Acquisitie
aankoopopdrachten.

Extra’s
De drive om van toegevoegde
waarde te zijn.

Managementassistent
Managementassistent
1996 - 1998
Opstellen personeelshandboek voor ISO-certificering, secretariële ondersteuning directie. Lid Uitgebreid CV
managementteam. Leidinggeven aan drie medewerkers.
https://nl.linkedin.com/in/es

thertimmermanstalentoloog

Opleidingen en cursussen (afgerond)
Coachen met Voice Dialoque, Het Balkon
Advanced Job marketing, Aaltje Vincent & Company
Leergang Arbeidsmarktcommunicatie, AMC Academie/IG group
TMA Methode, talent-, selectie- en beoordelingssystematiek
Competentiegericht coachen, Vista Nova
Beroepsopleiding Loopbaanadviseur, Hoogendijk
Train de Trainer, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Werk en
Bijstand(WWB), Werkloosheidwet (WW), Fraudealertheid
Kwalificerende intake (reïntegratieadvisering)
HBO + Human Resource Manager, Hogeschool Breda
MBO+ Directiesecretaresse, CVO
MAVO (D-niveau), Markenhage, Breda

2015
2014
2013
2013
2012
2009
2002-

Contactgegevens
0627623443
info@esthertimmermans.nl

Keurmerk

2006
1998
1994
1990

‘

