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Curriculum vitae 
 
 
Personalia 
 
Gerard Achternaam  
Straat 4, 1300 AA Stad 
0612-345678, 030-1234567, vrlenachternaam@planet.nl  
Managing Director, met ervaring in inkoop en sales in o.a. Oost-Europa en China. 
 
Werkervaring 
 
2006 Opstart Exportonderneming schepen naar China  
 
2001 - 2005 Augustus Europe B.V., Amsterdam  
 Augustus is een A-merk in de hengelsportbranche, omzet € 5,5 mln.  
 Inkoop vanuit China, Korea en Taiwan 
 Afzet via: 

- vakhandel en grootwinkelbedrijf in Benelux. 
- netwerk van distributeurs in Oost- en West Europa. 

 
 Managing Director  

• Directe leiding aan 4 managers: sales, marketing, financiën en logistiek en gedelegeerd 
bestuurder van Belgisch verkoopkantoor Augustus N.V. Totaal 27 medewerkers. 

• Rapporterend aan moedermaatschappij Add Inc. USA. (NYSE: Add).  
• Omzet en budget verantwoordelijk voor de ondernemingen in de Benelux. 
• Eindverantwoordelijk voor alle functionele gebieden: inkoop, sales, logistiek en personeel. 

  
 Belangrijkste resultaten: 

• Uitbouw van distributeursnetwerk in Oost-Europa en het Midden-Oosten is de omzet en 
winstgevendheid met ruim 50% toegenomen.  

• Stijging marktaandeel met name in Rusland, Baltische Staten, Bulgarije en Slowakije. 
• Actief in ontwikkeling van de handelsassortimenten door frequente bezoeken aan 

afnemers en leveranciers in Verre Oosten, hierdoor kon omzet fors groeien. 
• Maatregelen ter verhoging van de efficiency met als gevolg 10 % kostenreductie. 
• Implementatie software om bij gelijkblijvende uitleveringsgraad, handelsvoorraden 

aanzienlijk te reduceren, eenmalige kostenbesparingen van € 28.000. 
• Verbeterde uitleveringsgraad, reductie in pickfouten en lagere kosten logistiek. 
• Door een strategische heroriëntatie van de Amerikaanse moedermaatschappij is de 

vestiging in Nederland onder mijn leiding ondergebracht bij de operatie in U.K. 
 

  
1987 - 2001 Jachtbouw B.V., Lelystad 
 Handelsonderneming in scheepsaccessoires die afzet via jachtbouwers, scheepswerven, 

retailkanaal en jachthavens. De belangrijkste producten zijn navigatieapparatuur, verwarming, 
airconditioning en witgoed. Inkoop bij fabrikanten van A-merken uit Europa en VS. 

 Omzet € 8 mln., 11 medewerkers. 
 
General Manager (1998-2001), lid van MT, rapporterend aan de algemeen directeur/eigenaar  
- algehele dagelijkse leiding: marketing, sales, inkoop, logistiek, technical support  
- begeleiding overdracht/verkoop aan International Boat 
 
Product Manager (1994-1997), lid van MT, rapporterend aan de algemeen directeur/eigenaar  
- inkoop reorganisatie, ondersteuning fabrikanten, efficiency voorraadbeheer 
- sales support, presentaties en producttraining aan afnemers 
- leiding Reparatie & Technical Support 
Resultaat: kostenreductie op alle terreinen, “lean and mean”. 

  
Product Support Manager (1992-1994), rapporterend aan Manager Waterdivisie.  
- opzetten servicenetwerk in Benelux voor met name Destination navigatieapparatuur  
- inkoop spare parts, voorraadbeheer, implementatie ISO 9002 productsupport 
- sales: presentaties en producttraining aan afnemers 
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- leiding Reparatie & Technical Support 
Resultaat: professionalisering van de dienstverlening en 55 % omzetgroei. 
 
 
 
 
 
 
 
Commercieel Technisch Medewerker Buitendienst (1987-1992) 
- Sales verantwoordelijk Visio beglazingsproducten en handelsonderneming 
- acquisitie en relatiebeheer jachtwerven, watersportwinkels en jachthavens 
- signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals after-sales service  
Resultaat: omzetgroei 500 %. 

 
1980-1987      Olie- en Verfhandel, Heerenveen  

Groothandel in olie- en verfproducten, 
 

Verkoper buitendienst (1984 – 1987) 
Verkoop van verfproducten aan jachthavens, werven en jachtschilders. 
 

 Verkoop binnendienst en administratief medewerker (1980 -1984) 
 
Opleidingen 
  
1988  Persoonlijke Verkooptraining, Krauthammer, Noordwijk 
 
1975 – 1980 Biologie, Universiteit van Amsterdam 
1975  Elektrotechniek, Technische Universiteit Delft 
1974  Atheneum-B, Zaanlands Lyceum, Zaandam 
 
 
Talen 
 
Engels: 18 jaar vloeiend in business Engels, in woord en geschrift.  
Duits: 18 jaar goed in zakelijk Duits, redelijk in geschrift. 
 
 
Aanvullend 
 
• Gehuwd en één zoon 
• Interesses: fitness, fervent hardloper, krantenverslinder, koken voor gezin en vrienden 
• Lid Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen en lid regionale OWNH-groep 
 
 


