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Persoonlijke gegevens 

 

Voornaam:  Pieterjan 

Naam:   Senaeve 

Adres:   Processieweg 2 

   8820 Torhout 

Telefoon:  0478/90 77 19  

E-mail:  pjsenaeve@gmail.com  

Geboren:  In Oostende op 19 april 1983 

Burgelijke Staat: Ongehuwd, samenwonend, 1 zoon (°2013) 

Nationaliteit:  Belg 

Rijbewijs:  B 

 

 

Studies 

 

Academiejaar 2005 - 2006 

Universiteit Gent 

Master na Master Meertalige Bedrijfscommunicatie 

 

Academiejaar 2001 – 2005  

Vrije Universiteit Brussel 

Licentiaat Communicatiewetenschappen (profiel Bedrijfscommunicatie) 

 

Schooljaar 1998 – 2001 

Sint Jozefsinstituut Torhout 

ASO Latijn – Moderne Talen 

 

 

Werkervaring 

 

September 2006 – Heden: Astena NV – Solution Sales 

Astena biedt softwareoplossingen aan middelgrote bedrijven op basis van Microsoft 

Dynamics NAV. Als Sales ben ik verantwoordelijk voor lead generation, overtuig ik 

bedrijven van deze oplossing en sta ik in voor de uitwerking en opvolging van offertes en 

contracten van a tot z. Daarnaast assisteer ik de marketingverantwoordelijke in het 

uitdenken van onderwerpen voor seminaries en productpresentaties, het bepalen van 

doelgroepen en het organiseren van personeelsevents. Sinds 2013 ben ik 

verantwoordelijk voor de lancering van een nieuw product. Hiervoor bepaal(de) ik de 

doelgroep, content en prijszetting, en sta ik in voor de website, het marketingplan en de 

projectaanpak. 

 

 

Andere ervaring 

 

Belgische halve finale L’Oréal Marketing Award met fictief reclamebureau in academiejaar 

2003 – 2004. 

 

Senior Project Manager VUB: begeleiden van een junior reclamebureau (1ste licentie 

Communicatiewetenschappers) in het academiejaar 2004 – 2005. 

 

Zes weken stage op de VRT voor Sporza tijdens de Olympische spelen in het 

academiejaar 2004 – 2005. Tijdens deze periode stond ik de productieassistente bij. 
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In 2005 nam ik deel aan 2 seminars met verschillende trainingen in mondelinge 

communicatietechnieken, interne groepsdynamieken, transactionele analyse en sociale 

stijlen.  

 

Zes jaar Redder aan Zee in De Haan. In 2005 behaalde ik de graad van ‘Postoverste’ na 

een praktisch en theoretisch examen. Deze graad stelt mij in staat om aan de leiding te 

staan van een team van drie tot zes redders. 

 

In het kader van mijn masterproef tijdens mijn master na master deed ik een stage bij 

D|M&S Events in Oostkamp. Hier draaide ik mee in alle stappen op weg naar een 

succesvol evenement. 

 

 

Talenkennis 

 

Nederlands:  Moedertaal 

Engels:  Zeer goed 

Frans    Goed 

Duits:   Praktische kennis begrijpen en lezen goed 

Spaans:  Noties 

 

 

PC-kennis 

 

Word 

Excel 

PowerPoint 

SPSS 

Microsoft Dynamics NAV 

 

 

Relevante vaardigheden 

 

Tijdens mijn studies was ik twee jaar actief in de Opleidingsraad van de vakgroep 

communicatiewetenschappen, waar we de studentenbelangen op het onderwijsniveau 

behartigden.  

 

Ik was 4 jaar actief bestuurslid van de studentenkring PERSkring. Dit is een 

studentenkring voor en door communicatiewetenschappers. Tijdens deze periode was ik 

vooral verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen zoals het galabal. Verder 

nam ik binnen deze termijn het innoverende initiatief om een sponsordossier op te stellen 

voor de studentenkring. Dit project is ondertussen uitgegroeid tot een financieel succes 

voor de studentenkring. 

 

Tijdens mijn studies werden we heel vaak in de werkcolleges verplicht tot het maken van 

presentaties. Deze opdrachten hebben ervoor gezorgd dat ik een zwak heb gekregen 

voor het maken en geven van goede presentaties. 

 

In 2007 volgde ik een tweedaagse cursus “Telefonische verkoopgesprekken‟ van Cevora, 

om te leren commerciële gesprekken te voeren via telefoon. 

 

In 2009 volgde ik een driedaagse cursus “Solution Selling” georganiseerd door Microsoft. 

 

Als Microsoft partner kreeg ik heel wat opleidingen omtrent product marketing tijdens 

internationale congressen in Budapest en Wenen.  


