
WIE IS NIELS

Ik kijk met een aandacht en met een open 
blik naar situa�es en mensen. Mensen 
voelen zich snel bij mij vertrouwd, mijn rust 
en vriendelijkheid dragen daaraan bij. Ik 
luister aandach�g en ben flexibel in mijn 
denken en doen.

Adres:
Tormen�l 85
8265 DM KAMPEN

Telefoon:
0651025896

E-mail:
niels.scholten1984@gmail.com

Geboortedatum:
05-02-1984

Rijbewijs:
Rijbewijs B

ERVARING

(03.2020 - HEDEN) - Niels Scholten Coaching & Training - Eigen onderneming
De persoonlijke ontwikkeling van het individu staat centraal, waarbij ademwerk, stress management en 
mindset wordt ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Dit kan individueel worden gevolgd, online, via 
een workshop, maatwerk of een combina�e.

(01.2019 - 07.2020) - BALLANCE. - Coach/Trainer
Coach/trainer op het gebied van stress en mindset. Verantwoordelijk voor intakes, het begeleiden van 
individuele trajecten en individuele trainingen. Waarbij het in balans brengen en op�maliseren van het 
individu centraal staat.

(02.2018 - 12.2019) - Maxhout.nl - Eigen onderneming
Bij Maxhout.nl kunt u gemakkelijk en snel online uw haardhout bestellen. Wij leveren het gehele jaar 
kwaliteit haardhout uit voorraad. Wij leveren binnen de gehele Benelux ovengedroogd openhaard-
hout.

(03.2015 - 12.2019) - N Promo�ons - Eigen onderneming
N Promo�ons is de partner voor uw website en online marke�ng. N Promo�ons ontwikkeld nieuwe 
websites, past oude website aan, zorgt voor een betere vindbaarheid en bereik. Maxhout.nl is 
onderdeel van N Promo�ons.

(10.2018 - 12.2018) - Breman - Werkvoorbereider

(01.2017 - 01.2018) - Wijnvoordeel - Online marketeer

(11.2012 - 12.2014) - Tuinplaats - Online marketeer 

(08.2011 - 03.2012) - Drukkerij InduProm bv - Office Manager

(08.2010 - 08.2011) - Promothing bv  - Office Manager

(07.2008 - 08.2010) - Promothing bv - Commerciële binnendienst

 

http://www.niels-scholten.nl/https://www.linkedin.com/in/nscholten84/



CURSUSSEN

2019 - Boksen als agogisch middel dagtraining  Cer�ficaat: ja
2018 - Cursussen online marke�ng    Cer�ficaat: ja
2018 - Wijn SDEN 3       Cer�ficaat: ja
2017 - Social Media Content en Adver�sing   Cer�ficaat: ja
2017 - Social Media Leergang      Cer�ficaat: ja
2017 - Wijn SDEN 2       Cer�ficaat: ja

VAARDIGHEDEN

OPLEIDING

(2018 - 2019) - Methode Beter Ademen - Marleen van den Hout
Door te leren spelen met je ademhaling krijg je op een natuurlijke manier grip op jezelf, je gezondheid 
en geluk. De Methode Beter ademen® gee� je daarvoor originele handva�en die je makkelijk 
integreert in je dagelijks leven. Je ervaart al gauw meer rust, energie, passie en plezier.

Diploma behaald: Ja

(2018) - Thuiswinkel e-Academy - e-Academy Professional
Het afgelopen jaar minimaal 30 Permanente Educa�e (PE) - punten behaald. De kandidaat hee� 
hiermee aangetoond up-to-date te zijn op het gebied van digital commerce en mag de �tel e-Academy 
Professional voeren.

Diploma behaald: Ja

(2004 - 2008) - Windesheim Zwolle - Commerciele economie
Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Consumentengedrag, Gesprektechniek, Inkoop, Marke�ng, 
Marke�ng communica�e, Management & Organisa�e, Nederlands, Engels, Duits, Sta�s�ek...

Diploma behaald: Ja

(2002- 2004) - Del�on Coll. Zwolle - Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen
Bank en Verzekeren, Commerciële bedrijfsvoering, Consump�eve kredieten, E-business, Marke�ng-
planning, Sparen en beleggen, Woningfinanciering, Zakelijke kredieten...

Diploma behaald: Ja

STAGE
(02.2008 - 06.2008) - Promothing bv - Afstudeeropdracht 
Verantwoordelijk voor Google AdWords, Orderbegeleiding, Klantcontact, Inkoop, Planning, Promofair 
founda�on.

(02.2007- 06.2007) - LK mediasupport BV - Stage
Ontwikkelen van een Strategisch marke�ngplan voor het ‘Vakan�edagboek’, Missie / Visie, 
Markta�akening, Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurren�eanalyse, Interne analyse, 
Marke�ngdoelstelling en –strategie

PERSOONLIJK PROFIEL
Algemene vaardigheden
Analy�sch denken, kri�sch denken, eigen visie, stress bestendig, collegiaal, flexibel, zelfstandig, 
aanpassingsvermogen, zel�ennis, professioneel


