CURRICULUM VITAE
JAN OLIJVE
JOUW KANS OP FIJN WERK VERGROTEN, DAAR GA IK VOOR !

loopbaanbegeleider, coach
Missie
Mensen in staat te stellen, door
het ontdekken, ontwikkelen en
inzetten van hun talenten een
zinvol bestaan op te bouwen,
waarin zij zelfstandig in hun
levensonderhoud kunnen
voorzien.

Uitgangspunten
Ieder mens heeft talenten en de
intrinsieke wens deze talenten te
gebruiken.
Ieder talent is van waarde.

Leidraad
“Werk is niet uitsluitend een
bezigheid om voldoende geld te
verdienen. Werk is de natuurlijke
expressie van menselijk leven.”
(Menachem Schneerson)

Jan Olijve
Praktijk:
Postadres:
Telefoon:
Mail:
Websites:

Wilhelminalaan 2a, 1623 MA Hoorn
Bellefleurlaan 17, 1695 HA Blokker
06 184 85 995
info@janolijve.nl
www.janolijve.nl
www.cvbeoordelen.nl

Werkervaring

Opleiding

Brede werkervaring binnen financiële
instellingen, onderwijs, welzijn &
maatschappelijk werk.

Post-HBO Loopbaanadviseur
5 jaar ITIP, School voor Leven en
Werk
WO Bedrijfskunde en Control
Pedagogische Academie

2008 – heden
Loopbaanbegeleider,
sollicitatietrainer, jobmarketingspecialist
Als zelfstandig professional begeleid ik
mensen bij het onderzoeken welke werk
bij hen past. Praktisch ondersteuning bij
het vinden van vacatures, het gebruik
van social media en het succesvol
solliciteren.
Binnen organisaties train ik groepen
medewerkers rond het thema
“professioneel presenteren.”
2013 – heden
Vrijwilligerscoördinator
Tot stand brengen van succesvolle
matches tussen hulpvragers en
vrijwilligers waardoor vrijwilligers een
zinvolle bijdrage leveren aan het
verhogen van de kwaliteit van leven van
mensen met o.a. dementie, een
lichamelijke of verstandelijke beperking.
2006 – 2007
Directeur basisschool
25 leerkrachten, 200 leerlingen
1980 – 2006
Diverse functies
Diverse commerciële en
managementfuncties binnen Rabobank
Nederland en lokale Rabobanken.

Mijn gevarieerde opleiding in
combinatie met de diversiteit aan
werkervaring maakt dat ik mij snel
een beeld vorm van werk en
werkomstandigheden en
tegelijkertijd met empathie mijn
klanten begeleid in hun persoonlijke
proces.

Ik geniet ….
als mensen zicht krijgen op hun
kwaliteiten en daardoor met meer
zelfvertrouwen in het leven staan,
als mensen stappen zetten buiten
hun comfortzône en daardoor meer
bereiken dan zij voor mogelijk
hielden,
als mensen na een vaak lastige
periode enthousiast aan een nieuwe
baan kunnen beginnen of hun oude
werk weer vol elan oppakken.

Opdrachtgevers
Financiële dienstverlening, MKB,
zorg- en welzijn, onderwijs,
industrie, accountancy,
detailhandel, particulieren

