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Hier ben ik goed in

Ashna Versluis

Verbinden, organiseren,
onderzoeken en creativiteit

Persoon/contactgegevens
07-02-1993
ashna@jongehonden.com
06 40 06 91 13
www.jongehonden.com

brengt beweging

Zo breng ik beweging
Met veel enthousiasme en een
open blik ga ik nieuwe uitdagingen
aan. Ik vind het leuk om door
samen te werken op creatieve
ideeën en oplossingen te komen.
Door mijn interesse in
maatschappelijke vraagstukken ga
ik graag het gesprek aan. Hierdoor
leer ik verschillende kanten te
belichten. Het geeft mij energie
om te leren van nieuwe mensen,
culturen en plekken om mij heen.

Werkervaring
Programmasecretaris Nationale Politie
Sep ’19 – heden
De Nationale Politie staat voor een grote en complexe huisvestingsopgave. Als secretaris draag ik bij
aan de ontwikkeling van de huisvestingsorganisatie binnen het Politie Diensten Centrum. Ik heb een
verbindende rol waarbij ik help bij de planning en organisatie van het programma. Daarnaast denk ik
creatief mee over integrale vraagstukken.
https://www.jongehonden.com/nationalepolitie

Stagiaire Programmamaker Pakhuis De Zwijger
Feb ’19 – jul ’19
Als programmamaker hield ik mij bezig met het 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 Flying Pig Hostel Amsterdam / YHA Melbourne
Feb ’18 – sep ’19
Als receptioniste en reservations agent was ik verantwoordelijk voor de communicatie met gasten, het
beheren van het boekingssysteem en geldtransacties. Het is van belang klantgericht te zijn en het
zelfstandig kunnen maken van beslissingen in een snelle werkomgeving.

Korte projecten
Stadgenoot administratief assistent, jun - sep ’15, 2017

Zelf het bedrijf runnen
Academie, Chef persoonlijk opleidingsbudget, apr ’20 – heden
Jonge Honden Weekend, organisatie, dec ’19 – heden
Heidag, organisatie, nov ‘19 – januari ‘20

Training
Juniors Journey
Jonge Honden Academie, 2019 - heden

Persoonlijk Leiderschap
Team Academy, 2020

Workshop Personal Branding
ProActief, 2018
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Opleidingen
Master Human Geography, Urban Geography
Universiteit van Amsterdam, 2016 - 2017

Bachelor Sociale Geografie en Planologie
Universiteit van Amsterdam, 2011 – 2015

School of Environment, Education and Development, semester abroad
University of Manchester, 2014 – 2015

En ook
Actief lid bij Studievereniging Sarphati
2011 – 2015
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.

Vrijwilliger onderwijs en animatie
2011 – 2017
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 verschillende campings gewerkt.

Referenties
Anneke van Espen
Politie, 06 81 75 66 44

Max de Ploeg
Pakhuis de Zwijger, 06 13 33 70 68

Contactgegevens
06 40 06 91 13
ashna@jongehonden.com
www.jongehonden.com
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Hé hallo
Mail ons
info@jongehonden.com
Bellen gaat sneller
06 – 11 07 63 42
Of bekijk
www.jongehonden.com
En volg ons
www.instagram.com/dejongehonden
www.facebook.com/dejongehonden
www.linkedin.com/company/jongehonden

Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er
te alle tijde contact opgenomen worden.
Jonge
Jonge Honden
Honden
Berlijnplein
Berlijnplein 524
524
3541
3541 CN
CN Utrecht
Utrecht
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