Jochem Schutten
Spontaan, aanpakkend, sportief en slagvaardig.
Opgegroeid in de Achterhoek met een grote passie voor sport en buiten zijn. Mijn opleiding is
dan ook de richting van de buitensport opgegaan. Binnen dit vakgebied en hierbuiten hou ik
ervan de spreekwoordelijke touwtjes in handen te hebben. Organiseren, problemen oplossen
en mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen zijn zaken waar ik mijn ei in kwijt kan en mij
graag mee bezig hou.
Geboorte datum: 19/06/1993
Kerkstraat 113, 6267EC CADIER & KEER
E: schutten.jochem@gmail.com M: 06 42 66 97 19

Opleiding

Vaardigheden

2014
2019

Sportkunde: Sport, Management & Ondernemen. HBO.
Hogeschool van Amsterdam.

Persoonlijke vaardigheden

2011
2013

Outdoor & Adventure. BOL Niveau 4. [Versneld programma]
Helicon, Velp.

Presenteren

2009
2011

Melkveehouderij. BOL Niveau 4. [Afgebroken na 2 jr.]
AOC-Oost, Almelo.

2005
2009

VMBO-TL
Assink Lyceum, Neede.

Overige diploma’s
Rijbewijs B
Anwärter Ski (Tiroler Skilehrerverband)
Medic First Aid
Kajak vlakwater
Indoor toprope (Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging: NKBV)
Indoor voorklimmen (NKVB)
Outdoor voorklimmen (NKBV)
Functioneel trainer (Chvio Opleidingen)
Leefstijl coach (Chivo Opleidingen)
Basis Trainer Survivalrun (Survivalrun Bond Nederland: SBN)

Organiseren

Oplossingsgericht
Sociaal
Flexibel

Professionele vaardigheden
Project management
Marketing
(Outdoor)Instructie
Grafisch
Microsoft Office
Training
(Functionele krachttraining, survivalrun, obstaclerun, hardlopen)

Vrijetijd?

Talen

Nederlands
Engels
Duits*
*Spraak, schrift is matig.

Ervaring
04/2018
Heden

Mede-eigenaar

De Krachtfabriek.

04/2018
Heden
09/2015
Heden

Verkoopmedewerker

Bever Maastricht.

Commissielid PR & Communicatie

Survivalrunbond Nederland (SBN).

01/2013
Heden

Skileraar/reisleider

03/2011
Heden

Buitensport coördinator/instructeur

De Krachtfabriek is een trainingscentrum gericht op survivalrun, obstacle run, functionele krachttraining & powerliften.
Klanten van Bever Maastricht voorzien van de beste service bij de aankoop van buitensport producten.

De commissie PR & Communicatie heeft als taak de communicatie, extern en intern, van SBN onder de loep te nemen
en deze te verbeteren, waar nodig.

Manders Travel.

Manders Travel organiseert wintersport reizen voor middelbare scholen. Manders Travel draagt zorg voor de
lessen, het materiaal, de locatie en de reis. Als reisleider ben ik de verantwoordelijke op locatie. Ik reis mee met de
schoolgroep en verzorg het contact tussen hoofdkantoor, schoolleiding, hotel, touringcarbedrijf en het
(ski/board)leraren team. Daarnaast ben ik aanspreek punt en verantwoordelijke voor het materiaal van
Manders Travel. Naast de functie reisleider ga ik zelf ook actief de piste op met de leerlingen als skileraar.

Landgoed de Biestheuvel.

Coördineren van alle aanwezige instructeurs en partijen gedurende dagen in het hoog seizoen. Nieuwe instructeurs
opleiden en zelf groepen begeleiden bij hoogte activiteiten, gemotoriseerde activiteiten, team building, schiet
activiteiten en thema activiteiten.

08/2016
03/2018

Voorzitter & trainer

09/2016
03/2018

Frontoffice medewerker

Survivalrunvereniging RUIG Amsterdam.

RUIG is de eerste survivalrunvereniging van Amsterdam. Gezamenlijk met twee andere survivalatleten heb ik
RUIG opgezet om survivalrun training in Amsterdam mogelijk te maken. RUIG staat voor het veilig en
verantwoord beoefenen van de survivalrunsport en deze door een zo breed mogelijk publiek te laten ervaren.

Sportcentrum Vrije Universiteit.

Als frontoffice medewerker ben ik het gezicht van het Sportcentrum, sta ik de klanten te woord, verstrek
informatie over abonnement opties, verkoop van sportabonnementen en voer ik licht administratief werk uit.

Onderzoek stagiair

Bever (the Globe).

09/2016
09/2017

Lid Raad van Advies

Stichting Studentensport Amsterdam (SSA).

09/2015
09/2016

Commissaris Sport

06/2009
08/2016

Allround oproepkracht

09/2015
01/2016

Stagiair, projectmanager

Universitair Sportcentrum (USC).

03/2015
06/2015

Stagiair, eventmanager

Sportservice Haarlemmermeer.

11/2010
12/2012

Keukenhulp

Erve de Hooge Esch.

07/2017
12/2017

Bever the Globe is één van de ruim dertig Bever vestigingen in Nederland. Gedurende mijn stageperiode heb ik
onderzoek gedaan naar bezoekredenen voor bezoekers van the Globe. Wat brengt de klant over de drempel? Aan de
hand van een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek heb ik de beweegredenen in kaart gebracht. Daarnaast ben
ik actief betrokken in het verkoopproces binnen the Globe. Van etaleren tot het adviseren van klanten.
Als SSA behartigen wij de belangen van de sportende student in Amsterdam. SSA is tevens het koepelorgaan van alle
Studentensportverenigingen (SSV’s) in Amsterdam. De raad van advies (RvA) ondersteunt het dagelijks bestuur bij haar
taken, dit doet zij door advies en begeleiding te bieden waar dit nodig is, en de continuïteit van SSA te waarborgen.

Stichting Studentensport Amsterdam (SSA).

Binnen het 6e SSA bestuur droeg ik zorg voor alle sportevenementen die SSA organiseerde en de Amsterdamse
afvaardigingen naar Nationale en Internationale studentensportevenementen. Naast de primaire taken van SSA,
belangen behartiging en verenigingsondersteuning, organiseert zij nog zeven evenementen per jaar. In het collegejaar
‘15-’16 heb ik hier zorg voor mogen dragen. Daarnaast was ik contact persoon voor de studentensportverenigingen bij
vragen en of problemen op bestuurlijk- of praktijkgebied.

Rapide B.V.

Rapide B.V. is een chemische fabriek gericht op het produceren van cosmetica, paarden- en lederverzorgingsproducten.
Mijn eerste jaar bij Rapide heb ik vele uren in de productie gemaakt. Waarbij ik producten afvulde. In de loop der jaren
door gegroeid naar het afstellen en klaar zetten van werklijnen, werkvoorbereiding, digitaal voorraadbeheer, bereiden
van (cosmetische) recepten. Naast het werk intern bij Rapide heb ik ook jaarlijks diverse op diverse beurzen stand
gestaan met Rapide producten.

Project plan op stellen voor een nieuw te realiseren buitentrainingsfaciliteit. Met als oog punt een zo multi-inzetbaar
mogelijk faciliteit. Binnen dit project een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de wensen en verwachtingen, juridische
mogelijkheden/bedreigingen. Daarnaast deskresearch naar de huidige trends in de sportwereld en hoe/of deze
aansluiten op de te realiseren faciliteit.
Verantwoordelijk voor het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag in Overbos, jaarlijks terugkerend evenement
voor 500 kinderen. Een vrijblijvend sport en speelfestijn voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Hierbij diverse
sportcilinics en springkussens aanwezig voor de deelnemers.
Allround keukenmedewerker, van afwassen, mise-en-place tot gerechten bereiden.

