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Gregorey Landveld
Mind Farmer

DOELSTELLING

Mijn levens ervaring maakt dat ik hoge prioriteit geeft aan mijn
persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ben ik altijd instaat geweest om bij elk
van mijn werkgevers een leidinggevende functie te vervullen en hiermee
waarde te creëren voor de organisatie en mijn collega's.

ERVARING
Paramaribo, Suriname
December 2019 - Huidig

Business Unit Manager
Harsons Holding
• Het ontwikkelen van nieuwe relaties en het onderhouden van deze
nieuwe relaties om zo maximale waarde te creëren voor de partner en
voor het bedrijf.
• Verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten in de breedste zin
van het woord.
• Het uitwerken en beheren van de verschillende projecten die
voortvloeien uit de commerciële activiteiten.
• Het mee ontwikkelen van de strategische doelstellingen van de
organisatie en deze vertalen en communiceren naar de overige leden
van de afdeling (adminstratief persooneel en het uitvoerend team).

Paramaribo, Suriname
Januari 2015 - December 2019

Project Coördinator
Harsons Industrial Products Incorporated
• Verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de
verschillende projecten.
• Leiding geven aan het uitvoerend team.
• De communicatie tussen de verschillende betrokken partijen opgang
brengen waar nodig en deze vastleggen.
• Het beheren van de verwachtingen van de interne en externe klant.
• Het beheren van het projectadministratie.

Paramaribo, Suriname
Maart 2009 - Januari 2013

Projectleider
Telenamic N.V.
• Leiding geven aan de klantenservice van Telesur.

OPLEIDING
Paramaribo, Suriname

Bachelor Business Administration
FHR School of Business
Deze studie niet afgerond, omdat mijn leerstijl niet aansluit op deze
traditionele manier van onderwijs. Van 2014 tot 2017.

Paramaribo, Suriname

Bedrijfskunde(MER)
Stichting University of Applied Sciences and Technology Suriname
Ik heb deze studie niet afgerond, omdat mijn leerstijl niet aansluit op deze
traditionele manier van onderwijs. Van 2012 tot 2013.

Paramaribo, Suriname
2007

Middelbaar
Arthur A. Hoogendoorn Atheneum Suriname

VAARDIGHEDEN

TALEN

REFERENTIES

• Account Management

Nederlands
Gevorderd

Harold Schenker, Harsons Holding.

• NLP Practitioner
• Commercial Advisor
• Project Management
• Business Unit Management



Engels
Gevorderd

• Life Coaching
• Visual Thinking & Doing

PASSIE

Life Coaching:
• Cliënten helpen om vanuit hun verantwoordelijkheid hun hectische
verleden om te zetten tot kracht voor het behalen van hun
doelstellingen.
• Cliënten assisteren bij het ontdekken van hun levensdoel en ze instaat
stellen om deze te behalen.
NLP Praktiseren.
Persoonlijke Ontwikkeling:
Met de focus op het: Emotionele, Spirituele, Fysieke en Mentale.

DIPLOMA'S & CURSUSSEN

NLP Practitioner, UC-f19d46c7-6e11-43d6-8c38-aa1c609e0031, 23 April
2020
Finalist PitchIT Caribbean Challenge 2.0, PitchIT Caribbean, 2-3 December
2016.
Leadership Fundamentals, 6D176F, Mei 2014.
Communication Fundamentals, 08ED4A, Mei 2014.

RIJBEWIJS

Categorie B-E rijbewijs. 6 jaar rijervaring.

