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PROFIEL                  

Het afgelopen jaar heb ik mijn diploma facility management behaald aan de Hogeschool Rotterdam. 

Dit heb ik gedaan met een verdiepingsslag op het gebied van huisvesting. Het begrijpen van de 

gebruikerswensen en samenwerken aan een betere leer- en werkomgeving, dat is waar ik mijn 

energie uit haal. 

 

Ik ben een sociale jongen die veel op een creatieve manier probeert aan te pakken zonder daarbij de 

kaders uit het oog te verliezen. Daarnaast ben ik erg leergierig, durf ik dingen te vragen, maar ook 

zeker mijn mening te geven. Mijn interesses liggen vooral bij het futureproof maken van gebouwen 

en de inventarisatie. Denk hierbij aan Technologische ontwikkelingen, digitalisering en 

verduurzaming. 

 

Als huisvestingsregisseur houd ik mij voornamelijk bezig met huisvestingsvraagstukken, maar ook 

facilitaire vraagstukken en projectmanagement geven mij energie. Het blijven ontwikkelen van 

mijzelf is iets waar ik elke dag mee bezig ben! 

 

COMPETENTIES                

• Organisatorisch 

• Communicatief 

• Klantgericht 

• Plannen en organiseren 

• Doorzettingsvermogen 

• Creatief 

• Samenwerken 

• Resultaatgericht 

• Gemotiveerd 

• Betrouwbaar   

 

WERKERVARING                 

2022 – heden  Huisvestingsregisseur bij KWK  

2021                Bron- en contactonderzoek bij GGD 

2020                Afstudeeronderzoek/ assistent facilitair manager bij Aafje thuiszorg 

   Onderzoek gedaan naar het verbeteren van de klanttevredenheid en de 

    bezoekersopkomst van het Aafje restaurant. Afgerond met het schrijven van een 

    adviesrapport 

 

J. (Jort) Hulscher, BSc 

Huisvestingsregisseur 

+31 6 81 14 56 17 

hulscher@kwkbv.nl 

04 december 1998 

“Samen werken aan een betere omgeving, dat geeft 

mij energie.” 
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2019   Praktijkstage bij Staysolutions 

   Ondersteunen van de facilitair manager in het dagelijks proces 

2018   Database verwerker/klantcontact bij Schouten Zekerheid 

2017                Sales medewerker bij NLE Energiemaatschappij 

2017   Stage als redactiemedewerker bij Eye Media Television 

 

OPLEIDING EN CURSUS                

2018 – 2022  Facility Management, Hogeschool Rotterdam 

2021   Minor Real Estate & Facility Management, Hogeschool Rotterdam  

2015 – 2018  Mediamanagement, Grafisch Lyceum 

 

BIJZONDERHEDEN                    

Extra’s   HBO scriptie afgerond in de veranderende omgeving van het hoger onderwijs 

Kennis   Microsoft- en adobe programma’s   

Hobby’s  Voetbal kijken, met vrienden zijn en lekker eten 

Drive Het samen creëren van een betere omgeving 

 

PROJECTREFERENTIES                 

• Zadkine Benthemplein 

Junior projectleider. Het onderwijs is de laatste tijd veel veranderd en de omgeving moet hier 

goed op aansluiten. Momenteel zijn we daarom bezig met een grote verbouwing binnen het 

Zadkine Benthemplein. Hierbij mag ik als junior projectleider ondersteuning geven aan de 

projectleider en zorgen dat de verbouwing goed verloopt. De werkzaamheden hierbij lopen uit 

van het samenstellen van inventarisatielijsten, het voeren van gesprekken met de gebruikers tot 

aan het waarborgen van het proces en verschillende partijen aansturen. Elke dag is anders en er 

is genoeg te doen, dat maakt dit project zo leuk! 


