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Kunskaper 

Marknad 
Projekt(ledning) 
Grafisk design 
Egen företagare 
Undervisning 
 

IT kunskaper 

MS Office 
Visma 
Pyramid 
Adobe Creative Suite 
 

Språk 

Holländska:  
Modersmål 
Svenska:   
Flytande i tal/skrift 
Engelska: 
Flytande i tal/skrift 
Tyska: 
Bra kunskaper 
 

Personligt 

Lycklig gift, 3 barn.  
Min fritid ägnar jag åt familjen 
och MC samt sjunga, keyboard 
och renovering. Frisk ekonomi.  
 
Körkort (A), B, BE, C, CE 

 
 

Walter Kranendonk 
 

”En glad lax som kan utveckling” 
 
Som människa är jag glad och nästan alltid på gott humör. Några av mina kollegor kallar mig 
för "glädjespridare". Jag har en stark naturlig vilja att effektivisera processer och lösa 
(komplexa) problem. Jag trivs bäst i företag med 10-50 anställda. Min kreativitet och 
flexibilitet använder jag gärna för att kunna skapa tillväxt. Jag fokusera på lösningen istället för 
problemet. En av min starkaste ambitioner är att få vidareutvecklas inom ledarskapsområdet.  
 

Kvalifikationer 

Affärsutveckling 

Dokumenterad och gedigen erfarenhet av internationell affärsutveckling i nära samarbeta 
med verksamhetsledningen och kunder. Tack vare min analytisk förmågan lokaliserar jag båda 
tillväxt och förbättringsområde. Som en riktig brobyggare förstärker eller skapar jag relationen 
mellan kund och företaget. Företagets horisont och kunden står centralt i mitt arbete.  

Försäljning 

Har samlat på mig bred spektrum färdigheter inom försäljning och olika branscher. Butik 
försäljning, Visual Merchandising, B2C, B2B, Cold canvas, B2G, produktförsäljning, 
kundtjänst/reklamation och lösningsförsäljning är verktyg jag förfoga över. Jag har lätt för att 
höra kundensbehov och hitta möjligheten att koppla det till företagets horisont.   

Tekniskförståelse 

Under det senaste årtionde har jag lärt mig mycket om teknik. Det varier mellan djupt 
kunskap om teknisk komplexa produkter, monteringslösningar, produktutveckling och  
service till MC.  

Teamledning 

Som ledare använder jag mig av en coachande teknik och jag letar efter inneboende 
motivation. Mina erfarenheter varier inom butiksledning, projekt och grupper. Under en 
kortare tid ingick jag i ledningsgruppen.  

Projekt(ledning) 

Jag har erfarenhet av att operativt leda och delta projektgrupp inom företagsutveckling. 
Under min ledning utvecklade företagets utseende sig till framåtsträvande och tilltalande.  

Grafisk design 

En viktig del i affärsutvecklingen är att kunna visa budskapet och nå målgruppen. Jag har lätt 
för att överföra budskapet i grafiska bilder och i fullständiga koncept. Tack vare mina 
kunskaper inom design och tillverkning av trycksaker öppnar jag tillfarten till proffsigt 
profilering med låga kostnader och flexibilitet.  

Undervisning 

Mina pedagogiska och didaktiska färdigheter ger mig en möjlighet att utveckla effektivt och 
kraftigt inom utbildningsmaterial. Jag är tränad i att säkerställa att eleven/kunden och jag 
förstår varandra. Jag har lätt för att anpassa mig till olika nivåer och undervisningssätt. 
Färdigheterna som även ger sina fördel inom en organisation.  

 

mailto:walter@kranendonk.se?subject=Ditt%20CV%20-%20Jag%20vill%20komma%20i%20kontakt%20med%20dig!
http://www.kranendonk.se/
https://www.linkedin.com/in/walterkranendonk
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Tjänster/uppdrag mellan 1993 - 2021 

Export Manager     Unnaryd Modell AB  2018 – 2021 * 
Start-upp ansvarig Wolturnus Sverige   Wolturnus AS   2017 – 2018 
Manager Northern European Countries  Batec Mobility S.L.  2016 – 2017  
Internationell affärsutvecklare    Decon Wheel AB  2011 – 2016  
Lärare i datorkunskap     SFI Komvux Hylte  2011 
Fält säljare    Hemglass AB  2011 
 

--- Flyttade från Holland till Sverige --- 

 

Lärare i Ekonomi och handel på särskolan Kungliga Visio  2005 – 2010  

Egen företagare, reklambyrå  Smart Impuls   2005 – 2009  

Account Manager  Develop Nederland 1999 – 2001  

Butiksansvarig Jamin   1997 – 1999  

Säljare och assistent butiksansvarig Block    1993 – 1997 

 

Utbildningar 

Lärare i företagsekonomi, 240 ECTS, kandidatexamen EHvA Amsterdam    2001 – 2005 

Lärare i nationalekonomi, 240 ECTS, kandidatexamen EHvA Amsterdam    2001 – 2005 

Egen företagare, Gymnasium   Horizon College Alkmaar   1990 – 1993  

 

Certifikat och kurser 

Professional Coach ACC enligt ICF   MindMentor, Stockholm 2015 

Personlig effektivitet / Time Management  IAD Sverige, Eskilstuna 2015 

Consultative selling    Minolta, Badhoeverdorp 1999 

 

Föreningsliv 

Kassör, Unnaryds Luftpistol skytteklubb     2018 – 

Tränare, UGoif      2013 – 2015 

 

Referenser 

Lämnas gärna på begäran 

 

 

 

 

* På grund av arbetsbrist till följd av Covid-19, blev jag uppsagd 20201116. Jag är arbetsbefriad. 
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