Persoonsgegevens
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Barbara Fons
Eindhoven
05-05-1997

Profiel

In verbinding staan met anderen is voor mij enorm belangrijk. Werken in een dynamische, vlotte
omgeving geeft mij energie en helpt mij om optimaal betrokken te zijn in het werk.
In een samenwerking streef ik naar gelijkheid, werken vanuit je talenten en elkaar begrijpen zonder al te
veel woorden. Hierbij zijn een gemeenschappelijk doel, vertrouwen in elkaar en een open eerlijke cultuur
fundamenteel. Humor en lol maken natuurlijk ook! Samen successen boeken, vieren en weer
doorgroeien.
Zinvol werk verrichten waar dat ik impact kan maken en wat leidt tot snelle en kwalitatieve resultaten
zorgen ervoor dat ik met een opgeladen batterij naar huis ga.

Werkervaring
15/08/2022 – heden

Recruitment Consultant, Master Next Talent

12/2021 – 05/2022

Consultant Interim Finance, Taxperience N.V.
•
•
•
•
•

05/2020 – 11/2021

Interim (en W&S) bemiddeling op gebied van finance (focus op FSSC);
Uitbreiden en binden netwerk;
Coachen en begeleiden kandidaten in hun opdracht;
Adviseren klanten;
Actieve rol in groei van de organisatie door o.m. uitbreiding team, verbeteren
werkprocessen.
Talent Manager, RSG

•
•
•
•
•

Bemiddelen in interim, W&S, ZZP en detachering op gebied van finance;
Uitbreiden van kandidatenbestand;
Accountmanagement (follow ups, feedback kandidaten, adviseren,...);
Vertegenwoordigen van RSG op social media;
Organiseren van kandidatenevents zoals bijv. trainingen.

09/2019 – 07/2020

Afstudeerstage, Rabobank Nederland
•
•

Oriënteren en meelopen in het HR-werkveld;
Onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid: in kaart brengen van de
belangrijkste aspecten bij betrokkenheid van medewerkers op het werk en
ontwikkelen van een gedrag veranderende interventie + implementeren.

08/2013 – 10/2019

Verkoopmedewerker, Slagerij Havermans

09/2018 – 07/2019

Intern Begeleider/coach (stage),SBO Zonnesteen
•
•
•
•

Coachen en begeleiden leerlingen;
Gedragsinterventies ontwikkelen;
Adviseren systemen waaronder ouders
Ondersteunen leerkrachten.

01/2018 – 02/2019

Gastvrouw, Vitalis Wissehaege
•
•
•

Bewoners begeleiden en voorzien in hun basisbehoeften (onder meer
helpen bij het eten);
Bewoners entertainen en vermaken door middel van faciliteren diverse
activiteiten;
Ondersteunen zorgpersoneel.

Opleiding en trainingen
2016 – 2020

Bachelor of science – BS, Toegepaste Psychologie, Fontys Hogescholen

2018 – 2019

Minor: Gedragsproblemen coachen in onderwijsinstelling, Hogeschool Saxion

2015 – 2016

Bachelor of Applied Science – BASc, Human Resource Management, Fontys
Hogescholen

2009 – 2015

Sociale en Technische Wetenschappen, Sint-Claracollege

Januari 2020 Professional Scrummaster (PSM), Capgemini
April 2019

Foto-interview, Onderwijscentrum Leijpark

2016 – 2017

Mindfulness, Praktijk Paseale Broeders

Vaardigheden
Talen:

Nederlands
Engels

Moedertaal
Professionele vaardigheid

