IK BEN
ASHNA
Als ruimdenkdend en betrokken persoon
vindt ik het belangrijk om situaties van
verschillende kanten te bekijken en te leren
begrijpen. Ik ontwikkel mijzelf graag op
zoveel mogelijk gebieden en wordt
enthousiast van nieuwe uitdagingen waar ik
mijn creativiteit in kwijt kan. Ik ben breed
geinteresseerd in maatschappelijke kwesties
en ga dan ook graag hierover het gesprek
aan.
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DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Sociaal, ruimdenkend en betrokken

HIER BEN IK GOED IN
Verbinden, organiseren, onderzoeken en
creativiteit

DIT VIND IK LEUK
Zingen, dansen, nieuwe plekken ontdekken,
mensen ontmoeten, samen eten en sporten.

NÉT DIE VONK DIE BEWEGING VEROORZAAKT

PROGRAMMASECRETARIS
NATIONALE POLITIE – SEP ’19 – HEDEN
De Nationale Politie staat de komende jaren voor een grote en complexe
huisvestingsopgave. Als secretaris draag ik bij aan de ontwikkeling van de
huisvestingsorganisatie binnen het Politie Diensten Centrum.
In deze rol help ik bij de planning en organisatie van het programma en denk ik mee over
de verduurzaming van de Nationale Politie en de verbinding tussen de verschillende
sectoren.

STAGIAIRE PROGRAMMAMAKER
PAKHUIS DE ZWIJGER – FEB ’19 – JUL ‘19
Ontwikkelen en organiseren van programma’s in de vorm van een discussieplatform
rondom maatschappelijk relevante thema’s. Deze thema’s zijn gefocust op ‘De Inclusieve
Stad’ waarbij er een podium word gegeven aan onderwerpen rondom ongelijkheid.

RECEPTIONISTE EN RESERVATIONS AGENT
FLYING PIG HOSTEL – NOV ’18 – AUG ‘19
Verantwoordelijk voor de communicatie met gasten, accuraat omgaan met geld en het
boekingssysteem en het zelfstandig kunnen maken van beslissingen in een snelle
werkomgeving.

ADMINISTRATIEF ASSISTENT
STADGENOOT – JUN ‘15 + ‘17– SEP ’15 + ‘17
Verantwoordelijk als assistent Gebiedsontwikkeling (2015) en Klant en Wonen (2017) voor
projecten binnen de woningcorporatie. Taken zoals het verwerken van bestanden met
Microsoft Office, enquêtes afnemen, onderzoek doen naar interne en externe zaken en
aanbevelingen schrijven stonden hierbij centraal.
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MASTER HUMAN GEOGRAPHY
UNIVERSTEIT VAN AMSTERDAM – 2016 - 2017
Focus: Urban Geography
Scriptie: How is studentification in Fallowfield (Manchester) experienced in terms of place
attachment from a student’s perspective and how are the effects of studentification dealt with
on the local level?

BACHELOR SOCIALE GEOGRAFIE & PLANOLOGIE
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM – 2011 - 2015
Focus: Staten en Steden
Scriptie: Welke rol speelt ruimtegebruik en persoonlijke dimensies op het gebied van het
toegenomen autogebruik in Moskou?

SEMESTER ABROAD
UNIVERSITY OF MANCHESTER - 2014 - 2015
School of Environment, Education and Development.

COMMISSIE LID EN VOORZITTER
STUDIEVERENIGING SARPHATI – SEP ‘11 – AUG ‘15
Als voorzitter en actief lid bij verschillende commissies ben je samen verantwoordelijk voor het
organiseren van verschillende activiteiten. Hierbij zijn creativiteit en communicatie belangrijke
vaardigheden. Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur,
andere verenigingen en je eigen commissie en is leiding nemen en overzicht houden een
belangrijke factor.

VRIJWILLIGER ONDERWIJS EN ANIMATIE
DR. E. BOEKMANSCHOOL – VIOLENSCHOOL – ANIMATIECOMPAGNIE – SEP
‘11 – AUG ‘17
Op basisscholen heb ik meegeholpen als overblijfkracht en als kampleider waarbij overzicht
houden voor een grote groep kinderen, activiteiten bedenken en organiseren centraal stonden.
Als animator heb ik op een aantal campings gewerkt waarbij ik goed heb kunnen laten zien dat
ik activiteiten kon leiden en plannen en mensen kon enthousiasmeren.

ASHNA VERLSUIS MSC
07-02-1993

IK BEN
ASHNA

+31 6 40069113
ashna@jongehonden.com
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