CV

Hier ben ik goed in

Tessa de Leede

Creëren, managen,
verbinden, aan de slag!

Persoon/contactgegevens
04-08-1992
tessa@jongehonden.com
06 43 21 95 12
www.jongehonden.com

Zo breng ik beweging

brengt beweging

Ik geloof in de kracht van
creatief en duurzaam
ondernemen. In projecten en
communicatie breng ik een
open blik en vernieuwende
ideeën, die ik ook wil
uitvoeren! Ik ben een echte
aanpakker en houd van
resultaat met een team.

Werkervaring
Bewonersconsulent SPINontwikkelaars

Mrt ‘20 – heden
Samen met de andere bewonersconsulent verantwoordelijk voor de communicatie met
de bewoners voor een renovatieproject in Lombok, Utrecht. Ik breng overzicht en
structuur in veranderende situaties en blijf in afstemming met diverse stakeholders.

Communicatie adviseur ANNE

Nov ‘19 – heden
ANNE (Alle Nederlanders Nieuwe Energie) is dé duurzame ontmoetingsplek in Utrecht
met frisgroene daktuin voor iedereen die met nieuwe energie wil werken aan een
gezonde toekomst van onze wereld. Als communicatie adviseur zorg ik dat de
communicatiemiddelen en -uitingen in lijn zijn met SDG 18: ‘Wat doe jij?!’. Ik ga op zoek
naar kansen om ANNE op de kaart te zetten en werk daarbij samen met duurzame
partijen in Utrecht.

Projectcoördinator toekomstvisie Kickstad

Jun ‘19 – mrt ‘20
De Haagdijken in Breda verdienen een visie waar stakeholders aan bijdragen, trots op
zijn en mee aan de slag willen. Ik heb vanuit Kickstad de coördinerende rol voor de
presentatie en uitvoering van de visie. Ik zet marketing en branding op (o.a. in de , bereid
een event voor en ondersteun secretarieel.

Projectleider Categoriemanagement Catering Rijk

Jun ‘19 – dec ‘19
De Rijksoverheid kent vele uitdagingen op het gebied van de eigen bedrijfscatering. Zo
moeten volgens het Nationaal Preventie Akkoord alle Rijksrestaurants in 2021 ‘gezond’ te
zijn, volgens de richtlijnen van Het Voedingscentrum. Ook spelen de thema’s circulaire
economie, duurzaam assortiment, eerlijke handel en inclusieve samenleving een steeds
grotere rol. Ik begeleid samen met jonge hond Tjitske een pilot, waarin we samen met
cateraars en contractmanagers monitoren en verbeteren op zowel gezondheid als de
andere vier thema’s.

Projectleider Bewonersaanpak Verkeersonderneming

Mei ‘18 – dec ‘18
De Verkeersonderneming heeft als taak om regio Rotterdam bereikbaar te houden. Ik
houd mij bezig met projectontwikkeling en deelmobiliteit en schrijf een actieplan hoe
meer mensen hun (tweede) auto weg gaan doen door middel van gedragsverandering.

Communicatie adviseur Stichting VitaValley

Nov ‘17 – jul ‘18
Stroomlijnen van corporate communicatie werkzaamheden met doelen van VitaValley.
Daarnaast project ondersteuner van programma Vitaal Thuis en Vitaal Leven, waarbij
zorgpartijen samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Kortere projecten
Pressure Cooker platform Energieslag voor RVO, jan ’20
Projectcoördinator binnen SLIMspitsen voor Ring-Ring, feb ’19 – aug ‘19
Pressure Cooker website voor Honours College RUG, 1 week in 2019
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Imago-onderzoek voor sociaal werkbedrijf Pantar, dec ’18 – mrt ‘19
Wonen-zorg challenge voor Waterweg Wonen, okt ’18 – mrt ‘19
Communicatie voor Gemeente Nieuwegein, sep ’17 – dec ‘17
Onderzoeker voor Provincie Noord-Brabant, sep ’17 – dec ‘17

Zelf het bedrijf runnen
Directeur, juli ’20 - heden
Selectie team, nov ’19 - heden
Vennoot Jonge Honden, teamondernemer, okt ’19 - heden

Training
Excel Level 2

SmartenUp, 2019

Leiderschapstraject
Krauthammer, 2018

Junior’s Journey

Team Academy, 2017 – heden

Opleidingen
Master Business Administration
Track: Entrepreneurship & Management in Creative Industries
Universiteit van Amsterdam, 2014 - 2016

Bachelor Communicatiewetenschap
Universiteit van Amsterdam, 2010 – 2014

En ook
Global Entrepreneur bij AIESEC Salvador, Brazilië

Apr ‘17 – Jun ‘17
Communicatie en verkoop strategie voor ‘tree-to-bar’ chocolademerk Nemus.

Mede-oprichting kunstapp Finchy

Mei ‘15 – Dec ‘16
Verantwoordelijk voor crowdfunding, lancering, management.

Trainee bij Social Start

Okt ‘16 – Mrt ‘17
Masterclasses over sociaal ondernemen en creëren van duurzaam business model.
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Diverse stages in culturele en non-profit sector
2012 – 2017

Referenties
Arthur Lippus

ANNE, 06 22 45 05 88

Wout van der Heijden
Kickstad, 06 81 16 90 55

Contactgegevens
06 43 21 95 12
tessa@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 Honden
Berlijnplein
524
Jonge Honden
3541
CN
Utrecht
Berlijnplein 524
3541 CN Utrecht
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