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Geachte heer/mevrouw,
Leiden is mijn stad. Ik geef om deze stad en voel me er thuis. Het gevoel van ambassadeur is
ruimschoots aanwezig. De vacature van overall projectmanager evenementen had daarom
direct mijn meer dan bijzondere interesse.
Vanwege mijn stadsliefde en behoefte aan persoonlijke groei volg ik het Centrummanagement
Leiden al sinds enige tijd. Het door u geschetste profiel vormt een goed passende logische
vervolgstap in mijn loopbaan. Leiden is niet alleen van zichzelf een prachtige stad waar
mensen graag komen. Dit wordt gemaakt door de mensen die er wonen werken, recreëren en
investeren. Als actieve spil haalt het centrummanagement er uit wat er in zit, met meetbare
doelen en strategische plannen. Daar wil ik aan bijdragen. Een prachtige uitdaging!
Als projectcoördinator ben ik gewend plannen vanaf de grond af aan te ontwikkelen en uit te
voeren tot het project/evenement helemaal staat. De verschillende fases van het proces
intrigeren me, en niets geeft meer voldoening dan de afronding met de beoogde resultaten ‘in
the pocket’. Het in en uitzoomen tussen details en geheel is van levensbelang, en ik prijs
mezelf gelukkig met dit talent. Of een samenwerking succesvol is, hangt voornamelijk af van
communicatie. Mijn empathisch vermogen is krachtig bij het leggen van verbindingen tussen
partijen waardoor dynamische samenwerkingen ontstaan. Als laagdrempelig gesprekspartner
gaat het leggen van contacten me makkelijk af en zal ik als informatiepunt geen problemen
ondervinden. Ik laat mijn enthousiasme aanwakkeren door tijdsdruk, en breng het graag over
op mijn omgeving.
Ik laat me ontzettend graag door u informeren - inspireren - activeren tijdens een persoonlijk
gesprek in de vitale stad Leiden, waarvoor ik altijd bereikbaar ben.
Hartelijke groet,

Jouw Naam

