
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Communiceren, organiseren 
en ondernemen. Ik ben een 
gepassioneerde foodie die 
door een sociale bril naar 
organisaties kijkt. 
 

Zo breng ik beweging 

Ik zie verbinden en 
samenwerken als key in een 
tijd vol verandering en 
vernieuwing. Door mijn 
communicatieve 
vaardigheden, toewijding en 
positieve energie draag ik bij 
aan vernieuwende ideeën 
voor duurzame projecten.  
  

CV 
 

Selina  
Postma 
 
 

Persoon/contactgegevens 
8 oktober 1996 
selina@jongehonden.com 
06 11 72 03 55 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Aanjager & Projectondersteuning Provincie Flevoland 
December 2021 – heden  
Het programma Energie in Balans werkt aan een bidbook waarin de provincie Flevoland 
deze profilering benadrukt. Het doel voor dit project is het creëren van een 
(concept)bidbook met initiatieven uit de provincie Flevoland die werken aan het opslaan 
en omzetten van duurzame energie. Er wordt gewerkt vanuit vijf pijlers. De Jonge Honden 
verdelen hun inzet over de vijf pijlers. De werkzaamheden van Jonge Honden richten zich 
op: verzamelen van projecten, overzicht maken van projecten, ondersteuning schrijven 
van het (concept) bidbook. 

Opzetten projectplan voor 2022 bij Oefenen.nl  
November 2021 – heden 
Oefenen.nl wil meer inzetten op hun B2B relaties. Om dat te doen hebben ze een start 
gemaakt met het projectplan ‘haal meer uit je licentie’. Dit plan wordt in samenwerking 
met Jonge Honden verder uitgewerkt en omgezet naar een besluitwaardig plan.  

Organisatie, relatiebeheer en storyteller bij Flevour Box  
Maart 2020 – heden 
De Flevour Box is ontstaan aan het begin van de coronapandemie met als doel 
Flevolandse producenten te steunen tijdens de crisis. Het merk Flevour zet zich in voor 
een duurzame samenwerking tussen boeren en burgers. Voor dit initiatief houd ik mij 
bezig met de verbinding tussen deze partijen en de overheid, acquisitie, inkoop en 
marketing & communicatie. Andere projecten waar Flevour aan werkte: 
 
+ Zakelijke kerstpakketten provincie Flevoland, 2021 & 2020 
+ Samenwerking Marketing City Almere, 2021  
+ Samenwerking Mojo Events, festivalseizoen 2021  
+ Provincie Flevoland, Flevour Tour 2021  
+ Campagne Nationale Week Zonder Vlees 2021  
+ Winnaar Start-up Pluim 2020, BKL Lelystad Nationale  
+ Aardappelberg 2020, Almere & Lelystad  

Inkoper bij Doek Retail 
November 2019 – Mei 2020 
Verantwoordelijk voor bevoorrading van de winkels, het monitoren van de verkopen en 
het samenstellen van de nieuwe collecties. 

Procurement & Supply Chain bij Machandel  
Maart 2019 – September 2019 
Verantwoordelijk voor internationale inkoop, prijsonderhandelingen, relatiebeheer, 
logisitiek en opzetten nieuwe project flow. 

Junior Buyer bij Brandfield 
Mei 2018 – Januari 2019 
Verantwoordelijk voor monitoren verkopen, voorraadbeheer en procesoptimalisatie, 
waaronder het opzetten van een nieuwe retourprocedure.  
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Korte projecten 

Opzetten project flow NPD bij Machandel 
Maart 2019 – September 2019 
Ter verbetering van de samenwerking tussen afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten, een projectflow geïntroduceerd middels het 
programma Monday.  

Opzetten retourprocedure bij Brandfield 
Mei 2018 – Januari 2019 
Ter verbetering van het retourbeleid een nieuwe methode van retourneren opgezet en 
geïmplementeerd. 
 

Trainingen 

Junior’s Journey Jonge Honden 
November 2021 – heden 
 

Opleidingen 

Master Culture, Organization & Management  
Vrije Universiteit Amsterdam, 2020 – 2021 

Pre-Master: Culture, Organization & Management  
Vrije Universiteit Amsterdam, 2019 – 2020 

Minor: Business Administration  
Universidad Loyola Andalucía Sevilla, 2016 

Bachelor International Business and Languages 
Hanzehogeschool Groningen, 2013 – 2018 
 

En ook 

Vrijwilliger BuurtBuik 
Utrecht, 2021 – heden 
BuurtBuik is een door vrijwilligers geleide organisatie die bijdraagt aan de oplossing van 
drie grote maatschappelijke problemen; voedselverspilling, sociale cohesie en financiële 
ongelijkheid.  

Deelnemer FlevoCampus Think Tank Winterschool 
Flevoland, 2021 –2021 
In de 2021-editie van de Think Tank werkten we aan de politieke 'voedselparagraaf', die 
na de verkiezingen in maart 2021 als input voor de Nederlandse overheid zijn 
gepresenteerd als advies voor het (vernieuwde) voedselbeleid. 
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Marktonderzoeker voor exportkansen bij Clondalkin Flexible 
Packaging 
Groottegast, 2017 – 2018 
Voor het bedrijf Clondalkin heb ik onderzoek gedaan naar de exportkansen op de Duitse 
markt voor industriële verpakkingen. 

Marktonderzoeker voor Nederlandse MKB’s bij Netherlands Business 
Support Office (NBSO) 
Hamburg, 2017 –2017 
Het NBSO is onderdeel van het ministerie van buitenlandse zaken en ondersteunt 
Nederlandse ondernemers bij het zakendoen in Duitsland. 

Referenties 
Wanneer je graag iemand anders over mij wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. Laat het 
me even weten en dan link ik jullie.

 

 Contactgegevens 
 
06 11 72 03 55 
selina@jongehonden.com 
www.jongehonden.com  



4 CV SELINA POSTMA  
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Hé hallo 
 
Mail ons 
info@jongehonden.com 
 
Bellen gaat sneller 
06 – 11 07 63 42 
 
Of bekijk 
www.jongehonden.com 
 
En volg ons 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  


