CURRICULUM VITAE Arjen Brandon

Personalia
Naam:
Arjen Pieter Brandon
Geboortedatum: 25 augustus 1973
Geboorteplaats: Enkhuizen
Nationaliteit:
Nederlandse
Woonplaats:
Amsterdam
Huwelijkse staat: Getrouwd
Kinderen:
2 zonen

Opleiding
2014 – 2015

2011 – 2013
1999 – 2000
1993 – 1999
1986 – 1993

Werkervaring
2006- heden
2002 –2005
2000 –2002
1997 –1999

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Master Staats- en bestuursrecht (cum laude)
Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bachelor rechtsgeleerdheid (cum laude)
Universiteit Nijenrode, bedrijfskunde
Afstudeerrichting General Management
Technische Universiteit Delft, bouwkunde
Afstudeerrichting Architectuur
Johan de Witt gymnasium te Dordrecht
Gymnasium Bèta

Themelion BV, Amsterdam
Functie: partner
Deloitte Consultancy, Amstelveen
Functie: Manager
L’Oréal Nederland, Alphen a/d Rijn
Functie: Product Manager
Jan Brouwer / XX architecten, Den Haag
Functie: projectarchitect

Nevenactiviteiten
koken en eten
fietsen
werken in de tuin
div. vrijwillige bestuursfuncties

Persoonsimpressie
Voor Arjen wordt een opgave pas echt interessant, wanneer anderen opgeven: door ongeziene
verbanden te leggen is hij in staat creatieve oplossingen te bedenken. Deze doordenker is echter
beslist geen studeerkamer-deskundige. Hij heeft vanaf zijn schooltijd een bijzondere variëteit aan
werkervaring opgedaan. Van krantenbezorger tot shampooverkoper. Daaruit blijkt niet alleen zijn
brede interesse maar ook zijn motivatie om zijn handen uit de mouwen te steken.
Door zijn kennis en ervaring is Arjen in staat om vraagstukken vanuit veel verschillende
perspectieven te benaderen en om samen te werken met zeer diverse mensen. Zo maakt hij het
mogelijk om ook voor complexe projecten voor alle betrokken partijen een begrijpelijk inzicht te
geven. Daar komt bij dat hij geen moeite heeft om grote groepen te woord te staan, ook wanneer de
spanningen hoog oplopen.
Arjen heeft naast bouwkunde ook bedrijfskunde gestudeerd en heeft recent in zijn vrije tijd de studie
rechten afgerond. Hij is graag actief in de buitenlucht en heeft een voorliefde voor werken in de tuin,
fietsen en wandelen.

