
 

 

         

         CURRICULUM VITAE 
 

Personalia 
_______________________________________________________________________________ 
 
Achternaam :  Wellink     Geslacht   : Mannelijk  
Voornaam :  Frank     Geboortedatum  : 18-09-70 
Adres :  Citroenvlinder 71   Geboorteplaats   : Vorden(GLD) 

Postcode :  7943 RE     Nationaliteit   : Nederlandse 
Plaats :  Meppel     Burgerlijke Staat: Ongehuwd  
Telefoon :  0522 26 17 43    Kinderen            : Zoontje  
Mobiel  :  06 415 177 77    Rijbewijs   : B 
E- mail        :  wellink@tiscali.nl    Ziekenfonds   : Het Groene land / 407004076 
Linkedin :  http://www.linkedin.com/pub/frank-wellink/7/19/827      

  
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Persoonlijk Profiel: 
 
Een ervaren operationeel manager met een bewezen “trackrecord” in de retail, food en proces omgeving. 
Commerciële & operationele achtergrond op diverse niveaus. In staat om resultaat gericht te werken 
met een duidelijke visie en overtuigingskracht. Bedrijfsprocessen te optimaliseren en structuur aan te 
brengen op alle vlakken binnen een organisatie of afdelingen daarvan. Ik ben erg sterk om competentie 

gericht te managen om op die wijze meer rendement uit de mensen te halen. 

Waarom moet een bedrijf mij kiezen? 

Een duidelijk kenmerk van mij is een passie voor het continu verbeteren –  optimaliseren van 
bedrijfsprocessen. Ik zie het als een uitdaging om organisatorische problemen op te pakken en daarvoor 

oplossingen te zoeken met een maximale inzet van de middelen. Dit steeds in nauwe samenwerking met 
de werknemers/collega`s. De afgelopen jaren heb ik bewezen op goede wijze leiding te kunnen geven 
aan afdelingen, bedrijven en projecten, waarbij ik meerdere personen moest aansturen. Ik zoek altijd 
naar goede oplossingen voor alle betrokkenen, binnen de gestelde tijd en budget. Kan ook uitstekend in 
teamverband samenwerken. 

Ik beschik over heel veel humor en ben een positief denker. Daarnaast zijn de volgende woorden op mij 
van toepassing:  eerlijk, gedreven, enthousiast, standvastig, flexibel, stressbestendig, innovatief, 
collegiaal, geen 9 tot 5 mentaliteit, analytisch, een sterk inlevingsvermogen, besluitvaardig, 
daadkrachtig, zowel individueel als een teamworker. 

 

 
Management profiel / Project profiel                                                                                 
 

 Management retail organisatie.  
 Management voedingsmiddelen industrie 

 Management productie, procesbeheersing 
 Management uitzendorganisatie, detachering 
 Management kwaliteit  
 Praktijkopleider 

 

 
 Implementeren van vernieuwende verpakkingstechnieken binnen de voedingsbranche 
 Ontwikkelen en doorvoeren van verbeterende productietechnieken binnen de voedingsbranche 
 Kostenreducties en procesveranderingen doorvoeren, alle bedrijfsonderdelen 

 Doorvoeren, begeleiden en adviseren van cultuurverandering, strategieverandering 
 Begeleiding van alle bedrijfsprocessen die bij een onderneming of onderdeel daarvan nodig zijn 
 Opzetten en implementeren van een bedrijfsbureau en van een HRM afdeling 
 Opzetten en implementeren van kwaliteitssysteem ISO 9002/9000, NEN 4400 
 Opzetten en implementeren van HACCP, ARBO, RIE`s, 
 Ruime ervaring met het JIT principe, GMP, Lean & Mean 
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 Ontwikkelen van bedrijfslogo`s, het maken van internetsites (responsive) voor het mkb 
segment, 
het maken van ecommerce sites, het maken van recruitment sites. het maken van zakelijke 
facebook pagina`s.  

 

 
OPERATIONELE VAARDIGHEDEN 
 
Leidinggeven: 20 ervaringsjaren  
 
 Direct leiding geven aan– en coachen van +/- 15 medewerkers. 

 Direct/Indirect leiding geven  aan-  en coachen van 50 / 100 medewerkers 

 Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen en het uitvoeren daarvan 
 Coachen, motiveren 
 Opvangen en instrueren nieuwe medewerkers 
 Interne synergie bevorderen 
 Zorgdragen van juiste bezetting binnen het budget en productienormen 
 Rapportages opstellen 

 Alle andere denkbare disciplines /werkzaamheden die bij het leidinggeven horen 
 
 
Personeel: 20 ervaringsjaren  
 
 Het voeren van sollicitatiegesprekken 
 Het voeren van voortgang- en beoordelingsgesprekken, notuleren 

 Aannamebeleid bepalen 

 Ziekteverzuimbegeleiding, RI & E`s opstellen, vertrouwenspersoon 
 Contactpersoon van o.a. Arbo-dienst, reïntegratiebureau`s, UWV, uitzendbureau`s etc. 
 Het opstellen van arbeidsovereenkomsten 
 Het registreren van verzuim-, vakantie-, en ziektedagen 
 Personeelsplanning 

 Rapportages opstellen 
 Het uitvoeren en afwikkelen van alle voorkomende administratieve handelingen t.a.v. personeel 
 
Financieel: 20 ervaringsjaren  

 
 Jaarbegroting opstellen, bewaken cq. bijstellen 
 Calculeren 

 Margeberekeningen 
 Tariefstellingen 

 Kosten/uitgaven patroon bewaken 
 Budgettering van projecten 
 Het opmaken van offertes 
 Rapportages opstellen 
 Verlonen met diverse softwarepakketten in de Flexbranche o.a Flexservice, CTBFlex en FMS 

 Boekhouden Snelstart 
 
Commercieel: 20 ervaringsjaren  
 
 Zowel ervaring in een “business to business” omgeving als in een “business to customer’”omgeving. 
 Inkoop/verkoop vlees, vleesproducten en aanverwante producten 

 Inkoop/verkoop computeronderdelen, hardware, software e.d. 
 Werving en selectie personeel t.a.v. uitzending, detachering e.d. 
 Telefonische acquisitie, koude acquisitie, Telefonische Support 
 Relatiebeheer onderhouden en uitbreiden 

 Het opzetten en maken van internetsites en webshops 
 
 

 
 
 



 

 

Marketing: 16 ervaringsjaren  

 
 Het verzamelen van markt - en concurrentie-informatie 
 Het opstellen en plaatsen van advertenties binnen het bepaalde budget 
 Het meten en rapporteren van marketingactiviteiten 
 Ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van promotieactiviteiten 
 Ontwikkelen van bedrijfslogo`s, het maken van internetsites (responsive) voor het mkb segment,  
 Het maken van ecommerce sites, het maken van recruitment sites.  

 Het maken van zakelijke Facebook pagina`s.  
 Het opzetten en koppelen van allerlei soorten Social Media 
 
 
Kwaliteitsmanagement: 12 ervaringsjaren  

 

 Verantwoordelijk voor het instandhouden en doen functioneren van het kwaliteitssysteem ISO 9002 

 Het ontwikkelen en bijhouden van de administratie ten behoeve van het kwaliteitssysteem 
 Het periodiek (doen) uitvoeren van kwaliteitsverificaties d.m.v audits en de verwerking van de audits 

in rapporten 
 Het jaarlijks evalueren van het kwaliteitssysteem en rapporteren aan de directie 
 Het analyseren van klachten en afwijkingen 
 Het zorgdragen voor corrigerende en/of preventieve maatregelen 

 Klachtenafhandeling 
 
 
Werkervaring 
 

13 maart 2012- Heden   Employ and More Consultancy en Interim 
Management 

Retail / (E)Recruitment / Food  / optimalisering-en 

verbetering trajecten 

 
Functie:  Ondernemer / Consultant / Interim Manager / Coach / 
www.employandmore.nl 
 

 
1 januari 2007- 13 maart 2012   Freelance Slagers (Verkocht) 

Retail / Supermarkt formules / optimalisering-en 
verbetering trajecten 

 
Functie:  Ondernemer / Vers organisator / Adviseur / Coach / 
www.freelanceslagers.nl 
 
1 juli 2006 – 13 maart 2012   Toppers4jobs W & S en Bedrijfsadvies (Verkocht) 

Retail, Food - en Agrobranche  
 

Functie:  Ondernemer / Eigenaar  
www.toppers4jobs.nl en www.toppers4jobs.eu 
 
 
1 juli 2005 – 1 juli 2006    USG People te Almere 

Uitzendbranche 

 
Functie:  Accountmanager / Senior intercedent techniek / MKB   
 

 
1 april 2003 – 30 juni 2005    Freelancer/ZZP`er    
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Ik heb bij verschillende ondernemingen en dan in het bijzonder, jonge/startende ondernemers een 

helpende hand geboden betreffende: 
 
- de vormgeving van websites 
- advies/sturing omtrent nieuwe ideeën die ontstaan tijdens het opzetten van en gedurende de 
bedrijfsvoering. 
- kansen/mogelijkheden geanalyseerd voor de desbetreffende ondernemer zodat deze tijdig zijn beleid 
kan 

  bijsturen of aanpassen.  
 
1 oktober 2001 – 1 april 2003  WKV Beheer Groningen(MF uitzendbureau) 

      Uitzendbranche 

Functie: vestigingsmanager 
 

Reden beëindiging: Reorganisatie, last in/first out  

 
30 augustus 1999 – 30 augustus 2001   Riva Detacheringen B.V. te Giethoorn 
      Food /Productie  
Functie:  operationeel manager 
 

 
Reden beëindiging: MKZ crisis 

 
2 februari 1998 – 28 augustus 1999       Vobis Microcomputers te Emmen 

Retail / ICT 
Functie: filiaalleider 

 
Reden beëindiging: einde leer traject                                

 

20 mei 1996 – 6 februari 1998                   Comeat Meppel B.V.te Meppel 
      Food / Productie 
 
Functie:  productieleider 

 
Reden beëindiging: faillissement, meer ervaring op doen in de automatisering 

 

                                         

23 april 1990 – 18 mei 1996                   Verschillende werkgevers in de Vleesverwerkende 
industrie,Supermarkten c1000 en de Boer 
Supermarkten 

   Food / Retail / productie 
 

Functies:          productieleider, chef- slager, afdelingsmanager 

 
Reden beëindiging:  functieverbetering, last in/ first out 
 
Opleidingen 
 

M.A.V.O     Diploma    1988 
 
S. V. O.     Diploma    1992 
 
Management trainingen 
Kamer van Koophandel    Certificaat 1995 
 

Interne bedrijfstrainingen    Certificaat 1996 
I. M. K. (Verkoop/Logistiek/ 

Middle Management/P&O)     
 
Verkooptrainingen 
Gooi Consult           Certificaat 1997 
 

HBO bedrijfskunde  



 

 

Windesheim Zwolle    1998 

  
Interne bedrijfstrainingen     
Kamer van Koophandel, S.V.O,        Allen certificaat 2000  
I. M. K. (Middle) management,  
Praktijkopleider, Kwaliteitssysteem 
ISO 9002)     
 

 
Cursus ISO 9002/HACCP in bedrijf  Certificaat 2001 
Cursus “continu verbeteren na certificatie”  
(NEN ISO gecertificeerd en nu?) 
 
Cursus Uitzendbranche    Allen certificaat 2001/2002 

Opleiding intern MF Uitzendbureau 

(BIT(software applicatie uitzend- 
branche), Flexwet/CAO, loon/ 
tariefberekening, acquisitie,  
tarief/marge berekeningen)  
 
Cursus Arbeidsbemiddeling  Certificaat 2005 

Module 1/3 USG People 
 
Zelfstudie Ecommerce en Erecruitment  Lopend 
(webshops, social media, seo, jobroller) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Computer ervaring Windows NT / XP / Vista / 8 / Outlook, PowerPoint,  GroupWise,  

FrontPage 2010, Word 2010, Excel 2010, Adobe Illustrator, 

Dreamweaver, Joomla, Wordpress, Woocommerce. Ecwid. 

 
Hobby`s                                             squash, internet, webdesign, reizen.  
 
Referentie    opvraagbaar / internetsite 

 
 


