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Dit ben ik:

ik ben Florian, woon in Arnhem. Ik ben dol op tekenen en sporten. Ik ben
trots op mijn conditie en hoe snel ik ben tijdens hockey, we winnen bijna
alle wedstrijden. Verder vind ik het leuk om met mijn vriendinnen de stad
in te gaan om te shoppen en om ergens te lunchen. ik heb een oudere zus
en we gaan graag samen koken wanneer mijn ouders bezoek krijgen die
blijven eten. ook bakken we samen de mooiste en lekkerste taarten

Dit doe ik in mijn vrije tijd:

in mijn vrije tijd help ik vaak met koken en ik bak graag gebakjes en taarten.
Ik vind dit leuk om te doen om dat je snel resultaat hebt en iedereen wordt
er blij van. Ik sport graag, dit is gezellig en mijn conditie blijft goed. Ik lees
graag boeken, meestal fantasie.elke dag voordat ik ga slapen. Ik mag een uur
per dag op mijn tablet/telefoon/ tv. dit is ook wel genoeg. Als er geen
schermtijd regels zijn blijf ik snel te lang hangen en heb ik geen tijd meer
om andere leuke dingen te doen.

Mijn droombaan ziet er zo uit:

ik zie mijn droombaan in een omgeving met een mooi zonnig strand in de
zomer en in de winter de mogelijkheid tot skiën. Mijn droombaan is
gecombineerd met mijn droomleven. Een veelzijdige functie met veel
afwisseling in werkomgeving en werkzaamheden. ik hoe ervan om mensen
te verwennen. Ik hou van dingen maken, ik moet mijn creativiteit en mijn
energie erin kwijt kunnen. ik zie mezelf als leidinggevende in een
middelmatig groot horeca bedrijf waar verschillende soorten diensten
worden aangeboden.
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Dit is mijn top 3 van opleidingen

Leidinggevende bediening (25170)
horeca is voor mij heel veelzijdig. je bent lekker bezig op verschillende tijden van de
dag. dit maakt het werk afwisselend

Ik denk dat ik dit goed kan omdat:

ik vind het onwijs leuk om in een restaurant of hotel te zijn.

Leidinggevende leisure & hospitality (25351)

Manager/ondernemer horeca (25184)
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Dit zijn de competenties die ik al beheers:

Ik geef aan wat ik al kan. Anderen doen dat ook. Alle antwoorden leveren samen 1 score per
competentie. De kleur van de cirkel geeft aan hoe betrouwbaar de score van elke groep is.
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Betrouwbaar
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Leiden en beslissen

Ondersteunen en samenwerken

Interacteren, beïnvloeden, presenteren

Analyseren en interpreteren

Creëren en leren

%

beheersing
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goed

8

14

5

34

2

Organiseren en uitvoeren

31

Aanpassen en aankunnen

1

Ondernemen en presteren

5

Dit diagram laat zien wat ik al kan. Hoe langer het balkje, hoe beter ik de competentie beheers. Bij een
aantal competenties staan percentages. Dat laat zien hoe belangrijk dat is voor het beroep van mijn
voorkeur. In de laatste kolom staan bolletjes. Die geven aan hoe betrouwbaar die score is.
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Dit zijn de competenties die ik al beheers (vervolg):
Ik geef aan wat ik al kan. Anderen doen dat ook. Alle antwoorden leveren samen 1 score per
competentie. De kleur van de cirkel geeft aan hoe betrouwbaar de score van elke groep is.

6

Betrouwbaar
Minder betrouwbaar
8

Niet betrouwbaar
Niet aanwezig
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Competenties

%

beheersing
laag

redelijk

goed

Kwaliteitenreflectie

Motievenreflectie

Werkexploratie

Loopbaansturing

Netwerken

Dit diagram laat zien wat ik al kan. Hoe langer het balkje, hoe beter ik de competentie beheers.
In de laatste kolom staan bolletjes. Die geven aan hoe betrouwbaar die score is.
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Algemene ervaringen:
Persoonlijke gegevens
Droombaan
Test - AMN Balans
Familie stamboom
Wat is netwerken?
Introductie op profielkeuze
Bedrijfsbezoek - Voorbereiding
Test profielkeuze
Test persoonlijkheid

Florian van Schijndel
Handtekening

Meera Limpens
Handtekening

27 februari 2019
27 februari 2019
13 februari 2019
7 december 2018
1 november 2018
1 november 2018
29 oktober 2018
6 maart 2018
5 maart 2018

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Ingeleverd
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

