Frank Driesen
Mechelen ● 0491 163 631 ● contact@frankdriesen.be ● 21/11/1983

Professionele ervaring
2016 - 2019

Project Manager - Field Operations
Blue-mobility nv
•

•

2016 - 2016

projectbeheer, van concept tot
implementatie (nieuwe fietsen,
nieuwe software, optimalisering en
automatisering processen, …)
aansturing van externe partners

Resource Planner
B-logistics nv
•
•
•

2009 - 2016

optimalisatie/rationalisering van de
middelen
verwerking van ad hoc bestellingen
voor transport
beheer van toelatingen

B-logistics nv

•

organisatie en monitoring nationaal
en internationaal goederentransport
real-time troubleshooting

Eerdere ervaringen
Assistent Laborant (MCC Vlaanderen)
Barman-kelner (Zuster Agnes bvba)
Verkoper (Media Markt nv)
Billing Backofficer (Nuon Belgium nv)
Customer Service (Sitel Belgium nv)
Chauffeur (Taxipost nv)
Magazijnier (Biomet Merck)
Magazijnier (D&M Depot)

Opleiding
2020 - heden

2019 – heden

Cohousing – van idee tot project
Samenhuizen Academy

Talenkennis
Nederlands
Frans
Engels
Duits

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●◌◌
●●●●●●●●◌◌
●●●◌◌◌◌◌◌◌

Computerkennis
MS Excel
MS PowerPoint
MS Word
MS Outlook
Wordpress

●●●●●●●●◌◌
●●●●●●●●◌◌
●●●●●●●◌◌◌
●●●●●●●◌◌◌
●●●●●◌◌◌◌◌

opleiding momenteel aan de gang

Engagement en interesses

Bachelor in de netwerkeconomie

Vrijwilliger bij voetbalclub SV Sint-Jozef Mortsel,
fervent fietser en fietsliefhebber, vurig circulair
stadstuinier, autodidactisch doe-het-zelver en warme
minnaar van het betere schrijfwerk.
Een wedstrijdje schaken is de mooiste uitdaging en
minimalistisch reizen is het toppunt.

Hogeschool West-Vlaanderen

opleiding momenteel aan de gang

2000 - 2003

Geëngageerd, gemotiveerd en scherpziend.
Gedreven en gepassioneerd door milieu en
duurzaamheid. Stelt zich voortdurend de vraag
waarom de wereld is zoals hij is en durft daardoor
vraagtekens te plaatsen bij algemeen aanvaarde
principes. Vindt vlot zijn weg in complexe situaties en
is behendig in de zoektocht naar creatieve
oplossingen. Verbindend communicator die het team
vooropstelt maar de leiding neemt waar nodig.

Traffic Management Assistant
•

2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2006 - 2006
2005 - 2006
2004 - 2005
2004
2004

Profiel

Humane wetenschappen
Sint-Gummaruscollege Lier
diploma secundair onderwijs

