Persoonlijke gegevens:
Naam:

Martin Koedoot

Adres:

Zierikzeestraat 13

Postbode en woonplaats:

6845 BL ARNHEM

Telefoon:

06-38400302

Email:

info@martinkoedoot.nl

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/mrkoetje

Persoonlijke website:

http://martinkoedoot.nl

Geboortedatum en –plaats:

21-12-1973 Utrecht

Nationaliteit:

Nederlands

Burgelijke staat:

Gehuwd. 2 zonen: Aron (2009) & Timo (2012)

Rijbewijs:

B (in het bezit van een auto)

Talen:

Nederlands (zeer goed), Engels (goed) beide in woord en
geschrift.

Hobby's:

Mountainbiken, Webdevelopment, Muziek en
Meteorologie

Profiel:
In mijn loopbaan heb ik inmiddels veel ervaring en kennis opgedaan
met alle commerciële & intermenselijke facetten binnen de
(groot)handel.
Ik heb geleerd mijn intuïtie & creativiteit als kracht in te zetten in mijn
contact met de (interne) klant, terwijl ik ondertussen de dingen
analytisch kan blijven bekijken.
In mijn dagelijkse werk overzie ik goed wat nodig is om zaken efficiënt
uit te voeren en zet altijd alles op alles om te komen tot een goed eindresultaat.
Ik ben sinds eind 2014 d.m.v. zelfstudie web-development/design aan het leren.
Vanaf heden ben ik actief op zoek naar een functie in de webdevelopment wereld. Het lijkt
me geweldig om dan élke dag creatief te zijn met code/CMS, waarbij ik telkens samen met
een enthousiaste groep collega's een website aflever die nóg meer biedt dan de klant zou
hebben verwacht.
creatief | problemen oplosser | orde uit chaos | samenwerken! | innovatief | humor |
harde werker | planner | positief | intuïtief | spin-in-web | enthousiast! | leergierig
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Werkervaring:
mei 2007 - heden:

Calculatie & Commercieel medewerker binnendienst
Saint-Gobain Glassolutions in Arnhem.

•
•
•
•
•

Calculatie-, advies- , en verkoopwerkzaamheden voor aannemers, gevelbouwers,
schilders & zzp-ers
Coördineren projecten van begin tot eind
Troubleshooter
Zeer veel kennis opgedaan van glas in al haar facetten
In projectgroep meegewerkt aan een landelijk offerte layout incl. content

Computersystemen: SAP, Word, Excel, Superoffice(CRM)
sept 2003 - mei 2007:

Assistent-Vestigingsmanager
van Neerbos/CRH Bouwmaat in Nijmegen.

• Leidinggeven aan een team van ongeveer 15 personen
• Verantwoordelijk voor de totale winkelvloer
• Relatie-onderhoud klanten en informatiebalie
• 1,5 jaar gecombineerd met functie voorraadbeheerder
• Nevenactiviteiten: implementatie project nieuwe procedures, totale begeleiding
interne verbouwing(en)
Computersystemen: Word, Excel & Cognos (CRM)
dec 1997 - sept 2003:

Werkzaam bij van Neerbos/CRH Bouwmaat in Apeldoorn in de
volgende functies:

Assistent-Vestigingsmanager in opleiding
inclusief combi-functie informatiebalie-medewerker &
afdelingscoach ruwbouw.

Afdelingscoach afbouw
Leidinggeven aan 2 personen & Informatiebalie-medewerker.

Vakverantwoordelijk medewerker afbouw
Computersystemen: Word , Excel, Powerpoint, Cognos (CRM)
sept 1992 - dec 1997:

Afdelingsverantwoordelijk medewerker
van Neerbos Gamma in Zwolle.

juli 1990 - sept 1992:

Verkoopmedewerker
Breedpakketzaak Meijer, “Happy Hobby” in Apeldoorn.

aug 1989 - juli 1990:

Verkoopmedewerker
Kleinbussink Apeldoorn, speciaalzaak ijzerw. & gereedschappen.
CV van Martin Koedoot.
Pagina 2 van 3

Opleidingen:
2014 - heden zelfstudie
2002 - 2003
1999 - 2000
1995 - 1996
1991 - 1992
1990 - 1991
1989 - 1990
1985 - 1989

HTML, CSS, Javascript, Wordpress, Adobe Illustrator &
designdenken
getuigschrift Managers Development Program
diploma
Marketing Nima-A (ISBW)
diploma
Marketing
diploma
IJzerwaren, gereedschappen & materiaalkennis
diploma
Middenstand
diploma
Verkoopmedewerker
MAVO

Interne cursussen:
2007 - heden
2007
2007
2005
2003
1997 - 2006

Excel & vakinhoudelijke cursussen
Basis & verdiepings-cursus glas
BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
Praktisch Leidinggeven
Situationeel Leidinggeven
Diverse vakinhoudelijke cursussen betreffende bouwmaterialen
en verkoop

Persoonlijke ontwikkeling:
2016 - heden
Webbeheer/-ontwikkeling VDRS.nl (vrijwilligerswerk)
2014
getuigschrift “Bezieling in je loopbaan” van ITIP
2013
Mindfullness
2013
NLP "Spreken in het openbaar"
2012
Loopbaantraject LW consult Arnhem
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