PROFIEL
Wat mĳ, als professional, uniek maakt is dat ik een vakkundig, gedreven en
analytisch sterk persoon ben. Complexe materie vertaal ik eenvoudig in
heldere analyses, welke ik overtuigend weergeef richting collega’s.
Ik ben gericht op samenwerking, heb een groot inlevingsvermogen en
beschik over sterke communicatieve en coachende vaardigheden.
Het is mĳn uitdaging om er voor te zorgen dat niets mĳn team in de weg
staat om goed werk te verrichten.

MĲLPALEN

RENE
TEUBEN

2020

VISUEEL DASHBOARD VAN BIG DATA
Implementatie en ontwikkeling van Microsoft Power Bi. Met als
doel om business intelligence beschikbaar te maken.

2020

WWW.ONSLEVENMETLEUKEMIE.NL
Eigenaar en creatief ontwerper.

2017

DATABASE EN PROCEDURES COMPLIANCE
Opzetten database voor bĳhouden product normeringen en
testresultaten. Implementatie nieuw complianceproces.

CONTACT
2014

ADRES
Ceintuurbaan west 23
9301 CM Roden

GEBOORTEDATUM
07 juli 1982

RECLAMATIE REGISTRATIESOFTWARE
Als applicatiebeheerder nieuw software programma ontwikkeld en
geïmplementeerd. Van initiatieffase tot realisatiefase.

WERKERVARING
2021 – heden
TKP pensioen

TELEFOON
06 43 04 02 33

E-MAIL
reneteuben@gmail.com

“

...zeer principieel in zĳn werkzaamheden en
zuiver in het blootleggen van de
noodzakelĳke keuzes. - voormalige CEO -

TALEN

100%
Nederlands

70%
Duits

90%
Engels

VAARDIGHEDEN
Regisseur | Analytisch | Creatief |
Resultaatgericht | Betrouwbaar |
Proactief | Stressbestendig | Loyaal |
Principieel | Duizendpoot

Zorgen dat werkgevers de juiste pensioennota’ s
ontvangen. Uitvoeren complexe controles op juistheid
en volledigheid van de gegevens.

2018 – 2020
Elton bv

SALES & MARKETING

2017 – 2018
De Vrĳbuiter

COMPLIANCE & KWALITEIT (0,5 fte)

2016 – 2018
De Vrĳbuiter

FLOORMANAGER AFTERSALES (0,5 fte)

2016 – 2017
De Vrĳbuiter

VOORZITTER ONDERNEMINGSRAAD

2007 – 2018
De Vrĳbuiter

AFTERSALES (Manager en Applicatiebeheer)

WEBSITE
www.reneteuben.nl

DATAVERWERKING SPECIALIST

2003 – 2006
Formido

Sales, verwerking van het orderproces (ERP) en
ontwikkelen Power BI dashboard.
Het opzetten en borgen van een geheel nieuw
compliance-en kwaliteitproces rondom eigen
geproduceerde en geïmporteerde producten.
Aansturen en coaching van het aftersales team (12 fte).
Oplossen van klachten en borgen van het aftersales
proces. Implementatie nieuw ERP systeem als key user.
Als voorzitter de belangen behartigen van het personeel.
Meedenken over tactische en strategische beslissingen
van de directie en het aansturen van het OR team.
Vernieuwen, opstellen en borgen van het aftersales
proces. Ontwikkelen van plannen en bedrĳfsprocessen.
Daarnaast klachten afhandelen en kwaliteit verbeteren.

ASS. BEDRĲFSLEIDER EN
BEDRĲFSLEIDER

OPLEIDING
2021 - heden

HBO Agile Scrum en DevOps

2015 - 2015

Projectmanagement (HBO Module)

2011 - 2012

DTP (HBO Module) (Adobe: Ps, Ai, Id)

1997 - 2002

Hotelschool Groningen (MBO)

