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Curriculum Vitae

OVER MIJ.
WAT DRIJFT MENSEN?
Dat is de vraag die me wakker houdt. Ik vind het ontze6end interessant om
gedrag en zakelijke uitdagingen vanuit verschillende perspec;even te bekijken en
te zien hoe die elkaar aanvullen. Daarom heb ik mij na mijn Master in Arbeids- en
Organisa;epsychologie verdiept in diverse disciplines. In het werkveld probeer ik te verbinden. Door mijn
ruime ervaring weet ik de communica;e tussen par;jen te stroomlijnen en kan ik zowel strategisch als
uitvoerend werken. Hierdoor word ik ook vaak gevraagd om advies en inspira;e. Verder ben ik crea;ef en
ondernemend en probeer ik al;jd nieuwe kansen te ontdekken of lopende zaken te verbeteren. Het
binnen halen van nieuwe klanten (door branding of online marke;ng), het meekijken naar interne
processen als bedrijfsadviseur of UX designer of het aansturen van teams; ik zie hoe alle onderdelen van
de bedrijfsvoering met elkaar samen hangen. Ik ben binnen deze func;es breed inzetbaar dankzij mijn
specialisa;e in mens en bedrijf.

WERKERVARING.
LEREN DOOR TE DOEN.
Freelance UX Strateeg | Marketeer - Studio Hotpot

2018 - nu

(Neuro-)marke;ng en (UX-)design komen samen in producten als; websites, adverten;es,
drukwerk en meer. Door een overkoepelende strategie versterken de losse onderdelen elkaar.
Hiermee verbinden wij bedrijven en klanten. Zelfstandig, crea0ef, innova0ef en klachtgericht.
Assistent Filiaal Manager - Lidl

2018 - nu

Verantwoordelijk voor aansturing personeel en bijhouden van de administra;e. Aanvullende
cursussen gevolgd voor BHV, leiderschap en omgaan met agressie.
Freelance Consultant - Next Level GamiﬁcaBon

2014 - 2017

Websites gebouwd voor o.a. het Ministerie van OCW. Advies gegeven aan par;jen als Tesla en
Relevant Holdings. Presen;es voor diverse groepen waaronder Tribes. Ervaring met opze6en
van diverse start-ups en het bij elkaar brengen, aansturen en mo;veren van teams om deze
start-ups uit te werken.
Sales Advisor - iCentre/Amac

2014 - 2017

Hier heb ik op een klantgerichte manier leren verkopen dankzij Apple’s ACE-methode. Ik gaf
daarnaast workshops, pakte soms ﬂoormanager taken op en gaf technische ondersteuning.
Ac0ef luisteren en probleemoplossend vermogen.
Bedrijfsleider - Drukkerij de Lithograaf

2015

Ik was gedurende een jaar vervangend bedrijfsleider i.v.m. ziekte. Ik was het eerste
aanspreekpunt en tevens verantwoordelijk voor onder meer personeel, rela;ebeheer, marke;ng
en het laten groeien van de omzet. Een visie overdragen, leidinggeven en coachen. Snel schakelen en
nieuwe kennis eigen maken.
Diversen

2005 - 2015

ZZP’er Step Up Promo;ons & Modelling (2009-2013). Teams aansturen binnen promo;e en
hospitality werk. Administra;e, recruitment, aansturing, acquisi;e, etc. • Senior projectleider bij
NLworkXX • (S)HRM Masterstage • Voor meer kunt U terecht op www.jordinvandeyl.nl.

OPLEIDING.
IK LEER GRAAG NIEUWE DINGEN.
BACHELOR & MASTER ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE.
Ik starte mijn Bachelor Psychologie aan Universiteit Utrecht, maar ben door een krappe selec;e
gekomen om het laatste jaar van mijn Bachelor af te ronden op Kyoto University. De ervaringen
die ik hier heb opgedaan inspireren mijn nog steeds dagelijks. In mijn werk én mijn privé leven.
Hierna heb ik aan de UU ook mij Master Arbeids- en Organisa;epsychologie gevolgd. Dit was
een brede opleiding verdeeld in: Strategisch Human Resource Management, Organisa;e
ontwikkeling en Arbeidspsychologie. Het besloeg onder andere advisering, onderzoek, coaching,
bemiddeling en leidinggeven.
DIVERSE OPLEIDINGEN & ZELFSTUDIE
Become a User Experience Designer, Linked-in Learning • Google Adwords Cer;ﬁed Individual
• Food & Beverage Management, Università Bocconi • An Introduc;on to Opera;ons
Management, University of Pennsylvania • Interna;onal Organisa;ons Management, Université
de Genève • Gamiﬁca;on, University of Pennsylvania • New Venture Finance, University of
Maryland.
Hoewel ik veel heb gedaan ligt aan vrijwel alles neuropsychologie ten grondslag. De principes
die ik heb geleerd binnen gamiﬁca;on, neuromarke;ng, UX/UI design, neuro- en e-marke;ng,
klantervaring, branding, copywri;ng, adwords en SEO/analy;cs zet ik in binnen diverse func;es
als marke;ng, webdevelopment en management/HR. Daarnaast vul ik dit laatste aan met kennis
van Sig Sigma, Lean, leidinggeven, presenteren en netwerken.

BIJZONDER.
OF LEUK OM TE WETEN.
Ik daag mezelf uit om op TED niveau te presenteren • Ik heb 0jdens mij studie beginner en
intermediate lessen gevolgd in acteren, fotograﬁe en dans • Ik nam in het eerste jaar van mijn
Bachelor deel aan het Honours traject van de Universiteit Utrecht • Ik laat mij inspireren door o.a.:
Richard Branson, Tony Robbins, Tim Ferriss, Ricardo Semler, Derren Brown en Elon Musk.
DIVERSE VAARDIGHEDEN.
Opstellen van automa;sche mailings • Maken, verzenden en analyseren van vragenlijsten •
Opze6en van online opleidingen • Bouwen van websites • Creëeren, implementeren en
bijhouden van online marke;ng en analy;cs • iWorks, Oﬃce, SPSS en Adobe Photoshop • In
het bezit van rijbewijs B en AM (sinds 2009) • Nederlands is mijn Moedertaal, daarnaast ben ik
near-na;ve in het Engels en spreek ik basis Japans.
PUBLICATIES.
Diverse blog ar;kelen voor Gamiﬁca;on World Netherlands.
•
Master Thesis: Aiming for the right job.
•
Boek (ﬁc;e): Elementum Chronicles – Finh Element.
•
Proﬁelprijs eindverslag tweetalig atheneum: Closed Ar;ﬁcal Ecosystems.
•
HOBBIES.
Japans en Azia;sch koken • Sporten en gaming • Tijd met mijn vriendin doorbrengen.

CONTACT:
E: j.vdeyl@gmail.com, I: www.jordinvandeyl.nl.

