CURRICULUM VITAE
LINDA BIERMAN

“GEZONDE HUISVESTING, CREATIVITEIT
EN EEN LUISTEREND OOR ZIJN WAT MIJ
BETREFT DE BASIS INGREDIËNTEN VOOR
EEN SUCCESVOLLE ORGANISATIE.”
Linda Bierman

Naam
L.B.M. (Linda) Bierman
BBA

Functie
Huisvestingsregisseur

Geboortedatum
15 oktober 1995

Telefoonnummer
010 25 40 033

Mobiel
06 81 04 47 35

Profiel
Als junior facility manager liggen mijn interesses bij huisvestingsvraagstukken en facilitair advies.
Hierbij probeer ik altijd het belang en de wensen en eisen van de medewerkers voorop te
stellen. Aan de hand van mijn afstudeeronderzoek en vervolgstudie probeer ik steeds meer
kennis te vergaren op het gebied van de gezondheid van de medewerkers en de cultuur van een
organisatie. Ik ben van mening dat deze aspecten ten gronde liggen aan de juiste huisvesting.
Naast mijn interesses voor complexe vraagstukken en facilitair advies sta ik bekend om mijn
‘hands-on’ mentaliteit. Ik sta altijd klaar om te helpen en mensen te verlichten, en doe dit vaak
door creatieve oplossingen en door gelijk actie te ondernemen.
Door de combinatie van kennis en ervaring heb ik het vermogen om de regie in handen te nemen
en te fungeren als spin in het web binnen een organisatie. Met als doel om problemen voor te
zijn en op te lossen zonder overlast te veroorzaken voor de gebruikers.

Mail
Bierman@kwkbv.nl

Competenties

Schoenmaat
40

 Enthousiast

 Positief

 Hoog verantwoordelijkheidsgevoel

 Ambitieus

 Zelfstandig

 Communicatief

 Leergierig

 Flexibel

 Creatief

 Gedreven

Werkervaring
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2017 – heden

Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam

2015 – 2018

Event medewerker bij LOC Pay Systems te Lochem

2016

Facility Manager trainee bij Universal Music Australia te Sydney

CURRICULUM VITAE
LINDA BIERMAN

Opleiding
2017 – heden

Pre-master Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

2014 - 2017

International Real Estate and Facility Management, NHTV Breda
Afstudeeronderzoek: De WELL Building Standard

2007 - 2014

VWO, Rijnlands Lyceum Sassenheim
Jaar 1 t/m 3 TTO (Tweetalig Onderwijs)

Bijzonderheden
Hobby’s

Reizen, zeilen, zwemmen, fotografie, het bezoeken van festivals.

Drive

Elke dag naar huis kunnen gaan met iets meer (mensen)kennis.

Kennis

De WELL Building Standard.

Vrijwilligerswerk

Stichting SeniorenStudent.

Selectie van projectreferenties
 Facilitair- en verhuismedewerker Woningstichting De Goede Woning
Het opstellen van een facilitaire planning en verhuisplan en het uitvoeren hiervan. Aan de hand van een tweewekelijks
overleg en een facilitair- en verhuisteam worden acties opgesteld en uitgevoerd om de verhuizing in goede banen te laten
lopen. Daarnaast betreft het de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de verhuizing. De uitdaging hierbij is om alles
volgens planning te laten verlopen en overeenstemming te vergaren binnen het facilitair team.
 Projectmedewerker Brandweer Brabant Noord
Ondersteunend aan de projectleider bij het uitvoeren van fase o en 1 bij Brandweer Brabant Noord. Het doel van dit project
is om een Programma van Wensen en Eisen op te stellen. De werkzaamheden die hierbij horen zijn het uitvoeren van
brainstorm sessies per huidige locatie, het in gang zetten van de Werkplek Analyse (WPA) en het afnemen van interviews. Op
deze manier zal er informatie opgehaald worden om uiteindelijk te vertalen naar het Programma van Wensen en Eisen.
 Projectmedewerker Provinciehuis Flevoland
Ondersteunend aan de projectmanager en huisvestingsadviseurs. Daarnaast zijn er tijdens de ontwerpfase workshops
voorbereid en uitgevoerd om in samenspraak met de medewerkers betekenis te geven aan de visie van het Provinciehuis.
 Projectmedewerker Veiligheidsregio Rotterdam
Ondersteunend aan de projectmanager wordt de nieuwe meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam en Dordrecht in het World
Port Center te Rotterdam gerealiseerd.
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