
- Nothing will work unless you do -

Creatief - commercieel - verbinder 
zelfstandig prestatiegericht -georganiseerd 

positief aanwezig - netwerker - technisch - taalvaardig
audio - engineer - producer 

verkoper - denker - innovatief - producten
doener - praktisch - representatief

computervaardig

Inhoud 
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Ik leg de nadruk op de relatie 
met klanten en collega's en 

stet mij open en toegankelijk 
op. Daarbij ben ik een echte 
team player. 

Taakgericht 
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Mensgericht 

leidinggevende 
Ik werk graag met een leiding
gevende die vrijheid gee� en de 
ruimte laat omzelfstandig te 
werken. 

Zakelijk 
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Persoonlijk 

team 
Ik voe/ mij thuis in een 
team/afdeling waar positief 
wordt gereageerd op plannen 
of bijdragen en waar men op
bouwend en geinteresseerd 
met e!kaar omgaat. 

Informee/ 

Hierarchisch 

organisatie 
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Ik krijg energie van een 
organisatie die flexibel is 
en energiek inspringt op kansen. 

Ferry Verhoeve 

Ervaring 

Officemanagementnt - Boekhouding - onderhoud -
administratie
Productie en realisatie media events en producten 
(CD's Boeken , DVD's websites) 
In en verkoop Mediaproducten (CD/DVD/internet) 
Event redacteur/ PR manager Musicmaker magazine 
Productmanager Professionele Audio (digital recording) 
Verkoopmanager Professionele audio 
Service engineer Xerox (document processing) 
Electronisch instrumentmaker KLM 

Ik ben een gedreven en enthousiaste werker, met technische 
en commerciele kwaliteiten. Ik zoek de creatieve oplossing en 
werk graag samen om het mooiste resultaat te behalen. 
Nieuwe ideeen omzetten naar een werk- en tastbaar resultaat 
in leven en werk. 

ferryverhoeve@gmail.com 0653613324 Jan Steenstraat 22 7462 BL Rijssen



Curriculum Vitae

PERSONALIA

Naam: F Verhoeve
Adres: Jan Steenstraat 22

7462 BL Rijssen
Telefoon: 0653613324
E-mail: ferryverhoeve@gmail.com
Geboren: 18 november 1957
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: BE

PROFIEL

Ik ben een enthousiaste en gemotiveerde verkoper / marketingmedewerker, resultaatgericht met oog voor 
kwaliteit, service en klantentevredenheid. Ik ben een goede netwerker en ik weet van aanpakken. Ik ben 
efficiënt en zeer flexibel inzetbaar.

WERKERVARING

2006 - heden

2003 tot 2006 

1998 tot 2003

Musictrades
Eigenaar 
Promotie, verkoop en consultancy-media 
advies -webdesign- media productie Office 
management-technische ondersteuning

Musicmaker
Verkoop – en marketingmanager 
Aquireren nieuwe klanten en promotie 
advertentie verkoop en planning 
Technische redactie~Productmanagement en 
training
Beurzen bezoeken en organiseren

Total Audio
Productmanager
Markt positioneren nieuwe producten 
product introductie
Inkoop en verkoop
Verkoop training geven
Advertenties opstellen en vertalen
beurzen bezoeken en organiseren
service organisatie nieuwe producten

1995-1998  Voerman Amersfoort
 Productmanager
 Markt positioneren nieuwe producten
 product introductie
 Inkoop en verkoop



 Advertenties opstellen en vertalen
 beurzen bezoeken en organiseren
 service organisatie nieuwe producten

1990- 1995 

1980-1990

1979-1980

OPLEIDINGEN 

1976 - 1980 

1972 – 1976

CURSUSSEN

1980 – 1983

OVERIGE VAARDIGHEDEN 

Taal

Pc-vaardigheden:

Hobby’s: 

Videsign-MTC 
Eigenaar
Verkoop en installatie professionele audio apparatuur 
in- en verkoop 
Administratie

Rank Xerox
Service-sales engineer
onderhoud  kantoormachine, installatie kopieer systemen 
klantentraining verkoop advies

KLM
Elektronisch vliegtuig instrumentenmaker 
onderhoud en reparatie cockpit instrumentarium
tevens eindjaar Stage Anthony Fokkerschool

Anthony Fokkerschool Den Haag
luchtvaarttechniek en Elektronica

2e Technische School
Elektrotechniek overwegend theoretisch

Leiderschap door kwaliteit Xerox corporation

Nederlands
Engels

Office pakketten
Moneybird
Photoshop
webbouw 

Muziek,  Reizen, Filosofie




