Personalia

naam
telefoon
e-mail
www.linkedin.com/in/kennyvdn

Kenny Vandennoortgaete
0468 47 60 06
kenny@prana.be

Opleiding

Hoger Onderwijs
Hogeschool Gent, departement Mercator
Professionele Bachelor Bedrijfskunde, optie Marketing, specialisatie Reclame
Geslaagd met Onderscheiding
2002 - 2006
Activiteiten en verenigingen: Stichting Marketing - Expertgroep Studenten
Secundair Onderwijs
Koninklijk Atheneum Gentbrugge
Economie - Wiskunde
1996 – 2002
Activiteiten en verenigingen: verantwoordelijke van ‘BreakPoint' studentencafetaria.
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Ervaring
Trainer & Coach - Business developer
Prana Training & Coaching
nov. 2017 – heden
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
> Selfcoaching: basistraining
> Selfcoaching: stress & burnout. Preventie en aanpak
> Help! Ik ben perfectionist!
> Timemanagement
> Loopbaancoaching
> Personal coaching
COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
> Vergadertechnieken
> Presentatietechnieken
> Gespreksvaardigheden
> Management Vitality
> Personal coaching
TEAMWORK
> Work & Play teambuilding
> Brainstormsessies
> Incentives
WELZIJN OP HET WERK
> Sensibiliseringstools
> Training & Coaching
Zaakvoerder
Tekstballon
jan. 2010 – dec. 2017
Algemene commerciële ondersteuning in woord en daad.
Commercieel trainer en coach - Klantenadviseur - Beleidsondersteuning
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
april 2010 – okt. 2017
> Commerciële training en coaching.
> Bedrijfsintern trainer Selfcoaching.
> Wervingsacties uitwerken en bouwen aan een commercieel netwerk.
> Actieve prospectie.
> Beleidsondersteuning: op projectmatige basis nieuwe initiatieven en verbeterprocessen
uitwerken.
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Account Manager
GUIDO NV
jan. 2009 – dec. 2009
> Nationale klantenportefeuille beheren en uitbouwen.
Field Manager
GUIDO NV
dec. 2006 – dec. 2008
> Beheer en uitbouw van een lokale klantenportefeuille in de regio's Gent, Kortrijk,
Roeselare, Tielt, Torhout, Brugge, Oostende, Hasselt en Diepenbeek
> Beheer en uitbouw van relaties met studentenkringen en onderwijsinstellingen.
> Relatie onderhouden met de verdeelpunten van Guido Magazines en Guido
Affichagenetwerk.
> Planning en coördinatie van sampling.
> Controle van actieve Guido Media binnen de regio.

Talen

Nederlands: moedertaal
Engels: heel vlot sprekend
Frans: vlot sprekend
Duits: noties

Referenties

Els Demey - Marketing & Retail Coach
“Kenny is een zeer enthousiast persoon. Bij nieuwe projecten gaat hij er telkens meer dan
100% voor. Zijn inbreng is steeds verhelderend en hij gaat telkens op zoek naar net dat
ietsje meer. Hij is ook een heel goede trainer met veel zin voor structuur en
duidelijkheid.”
NIels Callier - Stafmedewerker
“Kenny heeft een gave om de meest complexe materie op een rustige manier en met klare
taal duidelijk te kunnen maken. Hij is kritisch voor zichzelf en de ander en aarzelt niet om
'outside the box' te denken. Het gevolg daarvan zijn creatieve ideeën en oplossingen die de
organisatie sterk vooruit helpen.
Als teamspeler is Kenny ook niet bang om initiatief te nemen voor een goede teamgeest.”
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