
Personalia

Naam
Ivo Lammers

Adres
Vrouwjuttenhof 12
3512 PM, Utrecht

Telefoonnummer
0612345678

E-mail
voorbeeld@cvmaker.nl

Geboortedatum
5-6-1986

Geboorteplaats
Naarden

Geslacht
Man

Nationaliteit
Nederlandse

Burgerlijke staat
Ongehuwd

Vaardigheden

Omgang met gasten Expert

Financieel management Ervaren

Leiding geven Ervaren

Voorraadbeheer Ervaren

Hobbies

Festivals

Crossfit

Wijnen

Culinair eten

Talen

Engels C1

Frans B2

Duits A2

jan. 2014 - heden

jan. 2011 - jul. 2013

sep. 2008 - jul. 2011

aug. 2017 - aug. 2019

apr. 2019 - apr. 2019

sep. 2018 - dec. 2018

sep. 2004 - jun. 2011

2019

2018

Ivo Lammers
Ik ben een horeca man in hart en nieren. Al vanaf jongs af aan wist ik dat ik in de horeca wilde werken. In het
restaurant van mijn ouders voelde ik me als een vis in het water. Ik ben sociaal aangelegd en heb een
amicale omgang met gasten. Tegelijkertijd kan ik ook autoriteit uitstralen als de situatie daar om vraagt. Na
geruime tijd een leidinggevende functie te hebben gehad in het nachtleven van Utrecht, vind ik het nu tijd
om een overstap te maken naar een soortgelijke functie in het hogere segment horeca.

Werkervaring

Barmanager
Club Poema, Utrecht
Als barmanager van Club Poema, heb ik een leidinggevende rol binnen de organisatie. Ik ben het eerst
aanspreekpunt voor personeel, leveranciers en andere belanghebbenden. Verantwoordelijkheden
omvatten;

Barman
Kafé België, Utrecht
Zelfstandig barmedewerker en bediening. Na een jaar extra verantwoordelijkheden, waaronder;

Bediening
De Goede Gooier, Blaricum

Opleidingen

Vinoloog
Wijnacademie, Maarn

BHV Basiscursus
Stichting Horeca Onderwijs, Utrecht

Omgaan met agressie training
Stichting Horeca Onderwijs, Utrecht
Het herkennen typen agressie en geweld, handhaven van de huisregels op de juiste wijze binnen de
wettelijke kaders.

Manager/Ondernemer Horeca
ROC Midden Nederland, Nieuwegein

Certificaten

BHV basis

Omgaan met agressie

Referenties

Referenties beschikbaar op aanvraag

inkoop en onderhandeling met leveranciers •
toezien op veiligheid en naleving huisregels, eerste aanspreekpunt gemeente en veiligheidsdiensten •
aansturen en inplannen van personeel •
organiseren en in goede banen leiden van evenementen •

Dagafsluiting •
Planning en roosters •
Inwerken nieuw personeel •

mailto:voorbeeld@cvmaker.nl

