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Personalia
Levien de Jager
Rijksstraatweg 52
7384 AD Wilp

PROFIEL
Mijn kracht ligt in het motiveren en in beweging krijgen van mensen. Ik ben
ruimdenkend, tolerant en sta open voor nieuwe uitdagingen. Ik word
ervaren als aanjager en motivator. Als creatieve veranderaar, regisseur en
boardroom-sparringpartner, ben ik gefascineerd door de impact van
meerzijdig kijken en de menselijke interactie in mijn inhoudelijk trajecten.
Vanuit de organisatiedoelen weet ik op deze manier concrete resultaten te
realiseren. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed
organiseren en plannen. Een lerende werkhouding, openheid en feedback
zijn erg belangrijk en hierbinnen functioneer ik zowel zelfstandig als in
teamverband goed. Ik combineer opgedane kennis in veranderkunde met
bouwtechnische vastgoed kennis.

OPLEIDINGEN

Info@levien.nu

MREM, Real Estate Management (MSc)
2008-2009
University of Greenwich
Vastgoedmanagement (R-VGME)
2005-2006
Haagse Hogeschool/TH Rijswijk
Technische Bedrijfskunde / Commercieel Bouwmanagement (Ing)
Hogeschool Enschede
1994-1998

www.levien.nu

CURSUSSEN

28 maart 1973
06-11723897

Vaardigheden
Strategisch advies

Managers in opleiding (MIO), ISBW
Persoonlijke ontwikkeling (BiO), Woonbedrijf ieder1
Talent Ontwikkelings Programma (TOP), De Baak
Young Executives Program (YEP), De Baak

2009-2011
2006-2009
2003-2004
2000-2001

Organisatietalent
Daadkracht
Creatief vermogen
Verbinden

Rollen
Programmamanager
Lijnmanager
Organisatieontwikkelaar
Accountmanagement
Ketenregisseur

Hobby’s en interesses
Lichamelijke inspanning zoals fitness,
wandelen, hardlopen, fietsen,
houtbewerking en huizen verbouwen.
Geestelijke verdieping, zoals
veranderkundige boeken,
discussiebijeenkomsten.

WERKERVARING
LEVIEN
2011-heden
Eigenaar bedrijf (www.levien.nu)
LEVIEN begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid door
het bieden van een andere kijk en door het aanreiken van nieuwe inzichten
en werkmethodes. Eigen verantwoordelijkheid en verbinding staat centraal
in de aanpak. Als procesversneller, procesbegeleider, projectleider of
ketenregisseur heb ik ruime ervaringen met ketensamenwerking.
Woonbedrijf ieder1
2005-2011
Manager beheer vastgoed
Lid managementteam & leidinggevende vastgoedonderhoud en renovatieprojecten, contracten en incidenten. Via detachering bij Stichting
Volksbelang (Wijk bij Duurstede) de rol van coördinator Vastgoedbeheer
vervuld en verantwoordelijk voor de te realiseren nieuwbouwprojecten.
De Hoop Terneuzen BV
1998-2005
Bedrijfsleider Proeffabriek Industrieel Gemetselde Gevels
Voorgaande functie waren Afdelingsleider verkoopafdeling en
Commercieel Technisch Adviseur.

REFERENTIES
Op aanvraag beschikbaar (of via website en LinkedIn).

