CV PETRA FEDDEMA
Het talent bij mensen naar boven halen en ze stimuleren om daar iets mee te gaan doen. Dat is mijn specialiteit. Bij
de meeste cliënten lukt het me om binnen vier afspraken iemand weer in zijn kracht te zetten. Dat doe ik door op
een unieke methode de verbinding aan te gaan met mijn cliënten. Ik ben sociaal en conceptueel zeer sterk en zit
vol met briljante, originele ideeën. Ik werk vanuit creatie in plaats van beheersing en zoek een werkgever die ook
op die manier opereert.
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Naam: Petra A. Feddema
Adres: Sinnigvelderstraat 447 1382 GC Weesp
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Email: petrafeddema@gmail.com
Geboortedatum: 11 november 1973

MIJN OPLEIDINGEN
1998-2002 HBO Leisuremanagement
1996 NIMA A behaald
1996 Schoevers Utrecht, Managementassistente
1992 HAVO Dudok college, Hilversum
na 2002: Diverse trajecten in persoonlijke
ontwikkeling met succes doorlopen

MIJN TALENT
Mijn talent ligt op de scheidslijn van HR en Marketing: het succes van de organisatie is samengesteld uit het talent van alle
individuele medewerkers en die vrijheid die medewerkers krijgen om hun talent maximaal in te zetten voor de organisatie
waar ze voor werken. Talent wordt vaak tegengehouden door persoonlijke ervaringen en kan daardoor niet voldoende
stromen. Met mijn unieke methode ben ik in staat om mensen het vertrouwen te geven met die blokkades aan de slag te
gaan, ze op te lossen en echt vanuit hun persoonlijke drive te gaan werken.
Als ondernemer vind ik het heerlijk om zo mensen te helpen succesvoller en gelukkiger te worden, maar ik wil mijn talent
ook meer inzetten op zakelijk niveau en ben daarom weer op zoek naar een baan of voor een opdracht, van maximaal 24
uur bij een organisatie waarbij ik als Chief Happinss Officer mijn kennis kan inzetten het bepalen van het antwoord op de
vraag van elke onderneming:
Wat is ons talent als organisatie en hoe vertalen we dat naar een succesvol product of dienst?

WERKGEVERS:
Eigenaar van De Verbindingsfabriek, April 2013 tot heden:
Met De Verbindingsfabriek help ik mensen te ontdekken wat ze echt willen qua werk en help ik ze om dat meer uit te gaan
dragen en echt te gaan staan voor hun kennis en ervaring.
AFB International, Coördinator Marketing, November 2011 - Maart 2013
AFB is een internationale organisatie die geur en smaakstoffen produceert voor honden- en kattenvoer.
WE Europe, Projectcoördinator IT Services, Mei 2010 – April 2011
WE fashion is een europees kledingmerk met het hoofdkantoor in Utrecht.

Artis, Fotograaf/interim medewerker communicatie en marketing, Augustus 2009 – maart 2010
In deze functie heb ik de introductie van de nieuwe huisstijl van Artis (mede)begeleid en ben ik actief geweest al fotograaf
voor het verzamelen van beeldmateriaal van nog niet vastgelegde onderwerpen binnen Artis.
USG People NV, Research / marketing consultant, juli 2007 – juni 2009
Hier heb ik zowel op corporate niveau als binnen werkmaatschappijen projecten vervuld
Randstad Nederland BV, Medewerker business development, Oktober 2004 – juni 2007
Deze afdeling was verantwoordelijk voor innovatie en marketing strategie binnen randstad Nederland BV
Koninklijke VendexKBB, Medewerker markt en maatschappij, april 2002 - september 2004
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het MVO beleid binnen VendexKBB en verzorgde marktonderzoek voor de
verschillende werkmaatschappijen.
Japan Tobacco, Eventcoördinator EK voetbal ‘Euro 2000’, april 2000- april 2002.
Koninklijke VendexKBB, Assistent Salesmanager Kreymborg, maart 1997- september 1998.
Van augustus 1996 - Maart 1997 heb ik wegens familieomstandigheden niet gewerkt.
Omroepmuseum, Marketing en communicatie assistente, Januari 1993- Augustus 1996.
HOBBY’S
Verre reizen maken (Afrika), dansen, zeilen en fotografie

