Alexandra Maris
“Leren door te beleven!”

Over mij

Beoordeling

Ik heb steeds een andere pet op!
Spreekwoordelijk dan. ;-)

Als trainingsactrice leef ik mij in de
mogelijke belevingswereld van de persoon

Contactgegevens

Specialismen
Trainingsonderwerpen

die ik speel in. Hoe zou hij of zij praten,

Communicatieve vaardigheden

kijken en denken? Dat is het vertrekpunt

Feedback geven en aanspreken

voor mijn spel.

Gesprekstechnieken

In de interactie staan mijn voelsprieten

Leiderschap en management

wagenwijd open. Impulsen die ik krijg werk
ik uit in gedrag dat ik vervolgens laat zien.

Nijmegen
Gelderland, Nederland

Het is niet mijn taak om het de ander zo
Maris for You

25 referenties

Persoonlijke effectiviteit
Presentatie vaardigheden
Verkoopvaardigheden (Sales)
Trainingstheorieën

moeilijk mogelijk te maken. Mijn taak als

GGGG model

06-82000050

trainingsacteur is om de ander een platform

Insights Discovery (DISC)

mail@alexandramaris.nl

te bieden om te oefenen met nieuw gedrag.

Kernkwadrant van Ofman

kvk 61762881

Ik sta volledig in dienst van het leerproces

http://www.alexandramaris.nl van de deelnemer.

LSD
Roos van Leary
Situationeel Leiderschap
STAR

Mijn jarenlange ervaring als medewerker en
manager in de zorgsector helpt om als

Trainingsacteurschap

trainingsactrice geloofwaardig spel neer te

Co-trainer

zetten. Ik weet als geen ander hoe het voelt

Feedback in de rol/uit de rol

om in een team te werken of leiding te
geven aan medewerkers.
Behalve werkervaring op dat gebied
beschik ik over ruime kennis van

Humor
Online Trainingen
Realistisch spel
Retail kennis/ervaring
Zorg sectorkennis/ervaring

managementmodellen en theorieën.

Naast mijn werk als trainingsactrice ben ik

Ervaring

ook werkzaam als trainer.
Aantal jaren werkzaam : 7 jaar
(parttime)

Uiterlijk
Vrouw Leeftijd 38 jaar Lengte 162cm
Europees Slank postuur

Parttime werkzaam als trainingsacteur
Zorgt voor vervanging bij overmacht
Bezit aansprakelijkheidsverzekering
KVK-geregistreerd
Dagdeeltarief in overleg

Opleidingen
DISC gecertificeerde trainer bij
Q4profiles
Beroepsopleiding trainingsacteren
bij de academie voor innovatief
trainen te Arnhem
Ba of health administration
(management in de zorg)
Ruime werkervaring als manager
in de zorgsector.
Talen
Duits
Nederlands

