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Personalia 
Naam:       Kirsten Bakker 
Adres:   Tweede Willemstraat 43, 9725 JH 
Woonplaats:  Groningen 
Mobiel:      06-27380342 
E-mail:   kbakker84@gmail.com  
Website:  www.kirstenbakker.nl  
Nationaliteit:    Nederlandse 
Burgerlijke staat:  Ongehuwd 
Geboortedatum: 15-04-1984 
Geboorteplaats:  Wijchen 
Rijbewijs:     Ja 
 
Opleidingen 
2003 - 2008     HBO Communicatie en Media Management, Rotterdam, diploma behaald. 
2002 - 2003     High School, North Vancouver, BC, Canada, certificaat behaald. 
1996 - 2002   HAVO Cultuur en Maatschappij, Haren (Gr) / Leek, diploma behaald. 
 
Werkervaring 
Mrt. 2012 – Heden Medewerker Business Support Operations, Gasunie te Groningen 

- Distribueren van projectendossiers; 
- Najagen van formulierenstroom; 
- Controleren van machtiging documenten; 
- Zorgen voor een juiste verslaglegging van projecten; 
- Verzorgen van de communicatie rondom het projectbureau; 
- Samenstellen van de agenda voor het projectbureau Overleg; 
- Bewaken van de budgetportal; 
- Verzorgen van duidelijke en heldere documentatie en archivering; 
- Het oppakken van afdeling gerelateerde projecten naast de dagelijkse 

werkzaamheden. 
 

Juni 2011 – Dec. 2011 Medewerker team Bedrijven, Hefpunt te Groningen  
(op uitzendbasis) Opleggen aanslagen t.b.v. zuiveringsheffingen voor bedrijven. 
 
Juni 2008 – Juni 2011 Consulent, Randstad Uitzendbureau bv te Groningen 

- Administratieve ondersteuning; 
- Bezoeken en onderhouden van contacten met overheidsorganisaties in kader 

van dienstverlening en om aanvragen te genereren; 
- Werving en selectie van flexwerkers; 
- Voeren van intake- en evaluatiegesprekken met flexwerkers; 
- Verwerken en vastleggen van bedrijfsinformatie; 
- Afhandelen van de administratie, o.a. verwerken urendeclaraties, 

bestandsbeheer, informeren flexwerker en inlener, bijhouden personeelsdossier; 
- Eindverantwoordelijk voor de organisatie en planning van een complexe pool van 

60 medewerkers en een signaleringsrol t.a.v. poolopbouw 
- Inwerken van nieuwe medewerkers; 
- Mentorschap voor nieuwe medewerkers 
- Doen van verbetervoorstellen op het gebied van planning en forecasts. 

 
Mrt. - Juni 2008  Medewerker Communicatie & PR, Koninklijke Kentalis te Zwolle 
(afstudeeropdracht) Onderzoek: Onderzocht hoe de infrastructuur van interne communicatie kan 

worden verbeterd. De vraagstelling was hoe het intranet van de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep kan bijdragen aan het verbeteren van de interne 
communicatie binnen de gehele organisatie. 
Project: Het opstellen van een online smoelenboek waardoor de 1500 
medewerkers van de organisatie elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden.  
Scriptie: Aan de hand van het onderzoek heb ik mijn scriptie geschreven over het 
belang van intranet bij interne communicatie. 
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Aug. 2007 - Jan. 2008  Marketing Assistent, Husk Studentenreizen, Sundio Groep te Rotterdam 
(Extra stage)           - Onderhouden van het contact met verschillende studentenverenigingen en 

studentenorganisaties in Nederland met betrekking tot sponsoring; 
- Het voeren van sponsorgesprekken en contractonderhandelingen; 
- Het opstellen van sponsorcontracten i.s.m. de afdeling groepsreizen; 
- Het distribueren van reclame-uitingen op internetsites van studentenverenigingen 

en studentenorganisaties; 
- Het analyseren van de website www.husk.nl via Google Analytics; 
- Een start maken met het testen van de RSS feed; 
- Overleggen met grafisch designers over de externe communicatie. 

 
Febr. - Juni 2007 Medewerker Marketing & Sales, Intrawest ULC, Vancouver, Canada 
(buitenlandstage) Werkzaamheden verricht op het gebied van: Market Research, Customer 

Relationship Management (CRM) Revenue Management, Strategic Alliances. 
 
2004 – 2006  Camping Medewerker, Camping Goudal Le Salvetat sur Agout, Frankrijk 

  Verkoopmedewerker, The Sting Network, Rotterdam 
 
Overige informatie 
Nevenactiviteiten Rotary International 

- Lid Rotaract International, Groningen (juni 2010-heden); 
Organiseren/uitvoeren van maatschappelijke projecten, op zowel lokaal als 
internationaal niveau; 

- ’10-’11 Algemeen lid; 
- ’11-’12 Voorzitter; 
- ’11-’12 Organisator Rotary Youth Leadership Awards. Thema: 

Groningen, City of Challenge; 
- ’12 Deelnemer Europees project Rotaract Hearts to South Africa. 

- Deelnemer Rotary Youth Leadership Awards, Fairbanks, AK, Verenigde Staten 
(2003); 

- Lid Rotaract International, Vancouver, BC, Canada (2002-2003);  
- Uitwisseling student Rotary International Youth Exchange, Vancouver, BC, 

Canada (2002-2003). 
 

   Studentenvereniging Pisculentis, Rotterdam 
- Sociaal Financiële Advies Raad (2007-2008): Ondersteunen, begeleiden en 

adviseren van het zittende bestuur; 
- Secretaris/ Vicevoorzitter Bestuur en voorzitter commissie ‘Goede Doelen’ (2005-

2006): Schrijven nieuw beleid, opzetten commissie, contact met sponsoren en 
bestuurders van Hogeschool INHOLLAND, verantwoordelijk voor 
ledenadministratie en algemene administratie, notuleren bestuursvergaderingen 
en Algemene Leden Vergaderingen; onderhouden contact Stichting ‘Doe een 
Wens’; persvoorlichter voor de landelijke en regionale kranten, tv en radio; 
sponsoronderhandelingen; 

- Penningmeester Sociëteitscommissie en lid Activiteitencommissie (2004-2005); 
- Hygiëneverantwoordelijke Sociëteitscommissie (2003-2004). 

 
Hockeyclub MHC Roden 

- Keeperstrainster van de jeugd (2000-2002). 
 
RSG de Borgen,  Leek 

- Lid Medezeggenschapsraad (2000-2001); 
- Actief lid Leerlingenraad (1998-2001). 

 
Talenkennis  Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift, 

Frans en Duits redelijk in woord. 
Computerkennis Microsoft Office, Word, Excel en Powerpoint, Mondriaan, Photoshop, Indesign.  
Hobby’s  Reizen, snowboarden, hockey, hardlopen, films, koken. 
 
Referenties  Op aanvraag. 


