
   

Contactgegevens
sjors.stuurman99@gmail.com

www.linkedin.com/in/sjors-
s-36170712a (LinkedIn)

Belangrijkste vaardigheden
Geschiedenis
Klantenservice
Microsoft Word

Languages
Nederlands (Native or Bilingual)
Engels (Full Professional)
Duits (Professional Working)

Certifications
Goethe B2
CPE C2
FCE B2
DELF A2

Sjors Stuurman
Stagiair bij Mr. Hans van Mierlo Stichting - BA3 Geschiedenis in
Leiden - Parttime Baliemedewerker AH
Rotterdam Area, Netherlands

Samenvatting
Derdejaars student Geschiedenis te Leiden. Binnen de geschiedenis
ligt mijn interesse in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1600. In het
bijzonder diplomatieke en politieke geschiedenis. Mijn specialisatie is
Vaderlandse Geschiedenis en mijn keuzeruimte is ingevuld met een
aantal vakken bestuurskunde én ook een stage bij de Mr. Hans van
Mierlostichting.

Europeaan, maar ook Nederlander!

Ervaring

Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Stagiair
januari 2020 - Present (2 maanden)
Den Haag

Historische Studievereniging Leiden (HSVL)
2 jaar 6 maanden

Quaestor Symposiumcommissie
september 2019 - Present (6 maanden)
Leiden

Penningmeester van de Symposiumcommissie.

Assessor Propagandacommissie
september 2018 - Present (1 jaar 6 maanden)

2018-2019: Grafisch Lid en Fotograaf
2019-2020: Fotograaf

Quaestor COACH
september 2018 - september 2019 (1 jaar 1 maand)

Als penningmeester van de eerstejaarscommissie droeg ik zorg voor het
opstellen van de begrotingen en realisatie van de commissie, was de pinpas
in mijn beheer en samen met de rest van de commissie stelde we een
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jaarplanning op. In ons jaar organiseerde wij meerdere borrels, alsmede
meerdere onderwijsgerelateerde activiteiten. Ook regelde wij dat er 2
ouderdagen en een eerstejaarsweekend werden georganiseerd.

Assessor Feestcommissie
september 2017 - september 2018 (1 jaar 1 maand)

Mijn eerste commissiejaar als Assessor Feestcommissie heeft mij, naast
veel leuke feestjes, ook een basis voor volgende commissiejaren bezorgd.
Planningen aanhouden voor promotie, als ook deze promotie opstellen, maar
ook bellen naar locaties voor 

Albert Heijn
4 jaar 8 maanden

Kassier B
juni 2018 - Present (1 jaar 9 maanden)
Vlaardingen

Binnen de functie van Kassier Niveau B draag ik zorg voor de klantenservice
en vlotte doorloop in het kassapark. Daarnaast beantwoord ik graag vragen
van collega's en assisteer ik deze waar nodig. Ook sluit ik de winkel voor
klanten, draag ik samen met een teamleider zorg voor de opmaak van de
kassa's en doe ik administratieve werkzaamheden.

Kassier A
juli 2015 - juni 2018 (3 jaar)
Vlaardingen en omgeving, Nederland

Het verrichten van kassawerkzaamheden, zorgen voor een vlotte doorstroming
van klanten in het kassapark en zorgen voor een goede sfeer bij de kassa.

Universiteit Leiden
Studentmentor
september 2018 - september 2019 (1 jaar 1 maand)

Als studentmentor droeg ik samen met een andere mentor zorg voor een
eerstejaarswerkgroep geschiedenis. Wij hielpen hen o.a. met het inschrijven
voor colleges, inplannen van de studielast en tevens waren wij vraagbaak voor
de studenten.

Circusschool Hannes & Co
Circusmedewerker
september 2014 - januari 2018 (3 jaar 5 maanden)
Vlaardingen en omgeving, Nederland
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Hulp bij de circuslessen gegeven tot juni 2016. Nu op oproepbasis actief als
ondersteunend medewerker bij projecten.

Opleiding
Universiteit Leiden
Bachelorgraad, Geschiedenis · (2017 - 2021)

Stedelijk Gymnasium Schiedam
Gymnasium EM/CM profiel · (2011 - 2017)
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