Marc Linsen
Werkervaringen:
Wie ben ik?
44jaar, vader van twee
dochters, woonachtig in
Lelystad en afkomstig uit
een ondernemersgezin.

2018 - 2019
2017 - 2019
2016 - 2019
2016 - 2018
2015 - 2016
1992 - 2015

Interim Manager
Interim Adviseur
Interim Projectmanager
Interim Manager
Interim Manager
Diverse manager rollen

Profit & Non profit
Profit & Non profit
Profit & Non profit
Non Profit
Profit
Profit

Vaardigheden:
Competenties:
Ondernemerschap
Voortgang bewaken
Resultaatgericht
Conceptueel denken
Overtuigingskracht
Leiderschap
Klantgericht
Oordeelsvorming
Aanpassingsvermogen
Betrouwbaarheid

Eigenschappen:
Doorzettingsvermogen
Volhardend
Flexibel
Enthousiast
Gedreven
Ambitieus

Hobby’s:
Coachen
Bootcamp
Hardlopen

Overige:
Oprichter en bestuurslid
Stichting Houd Tess Mobiel

Operational management
Integraal management – “op de winkel passen” – in kaart brengen en
benutten van verbeterpotienteel – procesoptimalisatie –
verzuimreductie – conflictbeheersing.
Project management
Transitie van papier naar digitaal – inrichten, toepassen & borgen van KPI’s –
invoeren, veranderen, koppelen van administratie systemen –
optimaliseren van digitaliseringsoplossingen.
Verander en transitie management
Initiëren, doorvoeren van organisatieveranderingen – dé & centraliseren van
afdelingen – combineren van werkzaamheden – cultuurveranderingen –
elimineren van overbodige niet klantgerichte handelingen –
begeleiden van medewerkers bij veranderingen.
Supply Chain management
Inrichten, optimaliseren en borgen van interne en externe ketensamenwerking.
Coachen
Begeleiden van mensen in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van
hun mogelijkheden.

Onderscheidend vermogen:
Ik denk en handel vanuit ondernemersperspectief. En combineer onderzoeken,
analyseren, adviseren, uitvoeren tot één resultaat. Daarbij voeg ik LEAN, AGILE
en SCRUM samen en kies de methodiek die voor uw organisatie het meeste
resultaat oplevert. Door meer dan 20 jaar werkervaring binnen familiebedrijven,
grote multi nationals, MKB bedrijven en overheidsorganen weet ik wat er nodig
is om organisaties efficiënt en wendbaar in te richten. Daardoor ben ik snel in
staat de vinger op de zere plek te leggen en kan ik u de spiegel voor houden.
Door de combinatie van ervaring, capaciteiten en helikopterview kan ik als geen
ander binnen een kort tijdsbestek sturen naar een oplossing. Hierdoor is het voor
de opdrachtgever mogelijk snel de Return On Investment te halen.
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