Solange Bruno
Ik pas niet in één vakje. Daarom staat er op mijn businesskaartje
‘optimaliseert & vernieuwt, inspireert & motiveert’ in plaats van een functietitel.
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Optimaliseert & vernieuwt
Inspireert & motiveert
Out of the box & flexibel denkvermogen
Nauwkeurig & analytisch denkvermogen
Spontaan & vriendelijk
Levendige communicatie
Sterk inlevingsvermogen
Integer & betrouwbaar
Doorzetter met veel wilskracht

WERKERVARING & OPLEIDING
ZELFSTANDIG BUSINESS CONSULTANT (FREELANCE)
2019-NU
Mijn klanten zijn vooral creatieve ondernemers en ondernemers
die duurzame oplossingen ontwikkelen. Ik help hen
bedrijfseconomische fundamenten te creëren door onder andere
volgende services aan te bieden: project management,
opzetten, uitschrijven & optimaliseren van bedrijfsprocessen,
cijfermatige analyses vertalen in mensentaal.

Natuurlijk leiderschap & management
Zelfredzaam & teamplayer

Een kort & bondig overzicht alsook concrete voorbeelden vindt u
terug onder solangebruno.be/aanbod.

PERSONALIA
Bree, 13 juli 1979
topman op witte fiets reeds ontmoet

Ik maakte van de periode 2018-2019 gebruik om te herbronnen en
bij te scholen. Alvorens als consultant aan de slag te gaan, heb ik
me onder andere verdiept in bedrijfsculturen, netwerk-technieken,
verdienmodellen, branding, contentmarketing en ontwierp ik mijn

Bree (3960 Limburg)

eigen logo en website.

info@solangebruno.be
+32 474 821 880
www.linkedin.com/in/solange-bruno/
www.solangebruno.be
beschik over een fiets, een wagen en rijbewijs B

PASSIES & INTERESSES
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favoriete geur: het bos

Life Projects | 2013-2017
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optimalisatie van administratie & boekhouding
klanten adviseren rond opleidingskeuze
verbetering van communicatie (website & nieuwsbrieven)
organisatie van opleidingen in binnen- en buitenland (A-Z)
assistent-docent bij coachings- & bedrijfstrainingen

verslavingen: dansen, fietsen en wandelen
topervaring: solo backpackreis Azië (2017)
duurzaam leven en wonen
holistische geneeskunde, voeding en beweging

TALEN & IT-KENNIS
✔
✔
✔
✔
✔
✔

OFFICE MANAGER

NL zeer goed, ENG very good, FR bien, DTS das reicht
Word, Excel, PowerPoint, Outlook: zeer goed
Facebook, LinkedIn: goed
Canva & Wix: goed

FINANCE JOBS
Lyreco Benelux | 2008-2013
EY (Ernst & Young) | 2004-2008
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optimalisatie lokale & groepsrapportering
nazicht boekhoudkundige rapporteringen
on the job coaching van het team
projectmanager finance projecten
trainer interdepartementale samenwerking

Hubspot CRM: goed
Clickup & Teamwork project management tool: goed

MASTER IN HANDELSWETENSCHAPPEN
Vlekho Business School Brussel | 2000-2004
geslaagd met grote onderscheiding

