
brengt beweging 
 

 

Hier ben ik goed in 

Analyseren, adviseren, 

veranderen, vastbijten en 

verbeelden. Dat klinkt als een 

gevarieerde mix; en dat is het 

ook. Ik voel me thuis in veel 

vakgebieden en neem graag 

verschillende taken op me, 

van projectmanager tot 

grafisch ontwerper.  

Zo breng ik beweging 

Ik ben creatief, generalistisch, 

energiek en kritisch. Hierdoor 

weet ik vraagstukken snel en 

gestructureerd naar mijn 

hand te zetten. Desondanks 

durf ik een out-of-the-box 

mentaliteit te hanteren.  

CV 
 

Oscar Weusten 
 

 

Persoon/contactgegevens 

04-08-1998 

oscar@jongehonden.com 

06 40821588 

www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Adviseur Jonge Honden 
Mei ‘22 – Heden 

Als jonge hond zet ik mij als spin in het web in voor het bedrijf. Ik ben graag creatief bezig 

en haal energie uit het betrekken van de doelgroep. Van maandag tot donderdag doe ik 

verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers. Op de vrijdag runnen wij met alle 

collega’s samen het bedrijf. Dan worden er trainingen gegeven, brainstorms (tackle 

sessies) en wisselen we ervaringen met elkaar uit. Benieuwd waar we allemaal aan 

werken: onze projecten. 

Floormanager Evenementen bij Centraal Museum  
Sept 2021 – Mei 2022 

Als Floormanager was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van 

verschilende evenementen. Deze evenementen varieerden van de opening van een 

nieuwe tentoonstelling tot grootschalige congressen en conferenties. In deze 

hoedanigheid gaf ik leiding aan meerdere medewerkers die mij praktische 

ondersteuning verleenden tijdens het evenement. 

Verwezenlijken en uitbrengen van duurzame kledingcollectie 
2021 – 2022 

Ik werd gevraagd om voor een duurzaam kledingmerk uit Groningen een kledingcollectie 

te ontwerpen. Mijn verantwoordelijkheden varieerden van grafisch ontwerp tot het 

overzien van productie en kwaliteitscontrole. Neem vooral een kijkje op de website: 

www.sarapparel.nl  

 

Branding en vormgeving etiketten voor Amsterdamse brouwerij  
2020 - heden  

Voor een speciaal bierbrouwerij uit Amsterdam mocht ik de vormgeving en branding van 

de etiketten op mij nemen. Op basis van een aantal indicaties werd mij gevraagd een 

unieke huisstijl voor hen te ontwikkelen. Je kunt alle biertjes bekijken op www.brouwerij-

jemoeder.nl  

 

Opleidingen 

Master Organisaties, Verandering & Management 
Universiteit Utrecht, 2020 - 2021 

Bachelor Sociologie  
Universiteit Utrecht, 2016 – 2020 

 

En ook 

Uitwisseling Noorwegen 
2018-2019 

Uitwisseling met Norges arktiske universitet UiT Tromsø, met een focus op sociale 

psychologie.  

https://jongehonden.com/portfolio/
http://www.sarapparel.nl/
http://www.brouwerij-jemoeder.nl/
http://www.brouwerij-jemoeder.nl/
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Uitwisseling Duitsland 
2018 – 2018 

Uitwisseling met de Universitaet Mannheim, Duitsland, met een focus op 

economische sociologie. 

Focusgroep opzetten nieuw mastertraject aan de faculteit 
Economie, Bestuur en Recht, Universiteit Utrecht  
2020 

 

 

 

 

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 
 

06 408 215 88 

oscar@jongehonden.com 

www.jongehonden.com  

http://www.jongehonden.com/
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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  

mailto:info@jongehonden.com
http://www.jongehonden.com/
https://www.linkedin.com/company/jongehonden/
https://www.facebook.com/dejongehonden/
https://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.instagram.com/dejongehonden/
http://www.facebook.com/dejongehonden/
http://www.linkedin.com/company/jongehonden/

