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PROFIEL                  

Mijn energie en enthousiasme haal ik uit het onmogelijke mogelijk maken en het organiseren van de 

verschillende aspecten om me heen. Mijn houding is eerlijk en klantgericht en hiermee bereik ik 

mooie resultaten in relaties en projecten.  

 

Mijn ervaring heeft me de kennis en expertise gegeven om projecten op het gebied van huisvesting 

en facilitair te verwezenlijken. Ik ben een doorzetter die altijd opzoek is naar uitdaging om mezelf te 

kunnen blijven ontwikkelen. Ruimte voor zelfstandigheid en ontwikkeling spreken mij erg aan en 

geven mij voldoening.  

 

Door mijn perfectionisme ben ik in staat kritisch mee te denken in planning gerelateerde aspecten in 

projecten. Mijn waarde ligt in de voorbereidingsfase waar ik streef naar een juiste afstemming, 

voorbereiding en heldere communicatie tussen alle partijen om tot een perfect eindresultaat te 

komen.   

 

Ik kom makkelijk en vlot met diverse mensen in contact, doordat ik communicatief sterk ben. Daarbij 

vind ik samenwerken heel belangrijk. Mijn werk is resultaat- en doelgericht. In mijn vrije tijd ben ik 

bezig met sporten en koken. 

 

Als huisvestingsregisseur houd ik mij voornamelijk bezig met facilitair advies, maar ook voor 

huisvestingsvraagstukken draai ik mijn hand niet om. Mijn proactieve en flexibele werkhouding 

helpen mij altijd om voor elk vraagstuk een juiste oplossing te vinden. 

 

COMPETENTIES                

• Ambitieus 

• Collegiaal  

• Flexibel  

• Organisatorisch 

• Verantwoordelijk 

• Zelfstandig 

• Energiek

 

 

D. (Daisy) Jonker BA 

Huisvestingsregisseur 

06 38 62 85 79 

jonker@kwkbv.nl 

22 maart 1997 

‘’Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Je kunt 

meer dan je zelf denkt.’’ 
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WERKERVARING                 

2022 – heden  Huisvestingsregisseur bij KWK te Rotterdam 

2021 – 2022  Accountmanager bij GoBright B.V. 

2021   Assistent Technisch Manager bij Flexim Netherlands B.V. 

2020 – 2021  Servicedeskmedewerker bij Flexim Netherlands B.V. 

2019 – 2020  Recruiter Catering/Campus bij Albron B.V. 

2018 – 2019  Restaurantmanager bij Fletcher Hotel – Restaurant de Witte Brug 

2014 – 2018  Allround horecamedewerker bij Fletcher Hotel – Restaurant de Witte Brug 

 

OPLEIDING EN CURSUS                

2021   Cursus Basis principes van Elektra en Werktuigbouwkundige installaties bij 

    Helix Academy, opleider voor de gebouwde omgeving 

2020   Cursus Basis principes van Bouwkunde bij Helix Academy, opleider voor de 

    gebouwde omgeving. 

2014 – 2019  Bachelor Facility Management te Hogeschool Rotterdam 

2019 Afstudeerscriptie Werkgeluk bij Verwiel & Wijngaard Personeelsprojecten te 

Rotterdam  

Er is een onderzoek verricht naar het werkgeluk van de flex medewerkers van 

Verwiel & Wijngaard Personeelsprojecten. Het onderzoek is afgerond met een 

7,6 als eindcijfer. 

2016 – 2017 Derdejaars Managementstage Facility Management bij Erasmus MC Sophia 

Kinderziekenhuis te Rotterdam.  

Er is een onderzoek verricht op de Unit Voeding naar de aansturing en het 

functioneren van een extern bedrijf die worden inbesteed vanuit het Sophia 

Kinderziekenhuis. 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Extra’s   Blog: De invloed van 'het nieuwe' thuiswerken anno 2020 op het 

    werkgeluk'' Bron: LinkedIn pagina Flexim Netherlands BV 

Kennis   FMIS (Axxerion), Building Documents Register (BDR) 

Hobby’s  Sporten, koken, Interieurstyling en weddingplanner   

Drive Het verbazen van de opdrachtgever en gebruikers samen met het 

projectteam is waar ik het voor doe!  

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Hogeschool Rotterdam  

Als projectleider verantwoordelijk voor de voorbereiding, verbouwing en inrichting van de 

huisvesting van de IVG opleidingen aan de Rochussenstraat. Vanuit de rol een bemiddelaar 

tussen de onderwijsteams, het bouwteam en leveranciers bij het bepalen en invulling geven aan 

de behoefte. Deze locatie van circa 16.000 m2 is verbouwd terwijl het onderwijs op locatie 

doorgang heeft gevonden.  


