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Academische opleiding
09.2016 – 07.2017

Civiel effect - Nederlands recht/ Rijksuniversiteit Groningen
- Burgerlijk Procesrecht;
- Verbintenissen- en goederenrecht;
- Het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht;
- Bestuursrecht;
- Strafprocesrecht.

09.2013 – 08.2015

Master European Law, Specialization in Energy and Climate Law/
Rijksuniversiteit Groningen
Mijn kennis, interesse en vaardigheden liggen op het gebied van
bestuurs-, milieu- en energierecht.
Gevolgde vakken:
- Europees bestuursrecht;
- Energie- en klimaatrecht;
- Milieurecht;
- Mededingingsrecht;
- Europees arbeidsrecht;
- Internationaal contractenrecht in het algemeen en gespecialiseerd
op de energiemarkt;

09.2010 – 08.2013

4e plaats bij de Arctic Energy Online Battle, Gasterra.

European and International Law Bachelor/ Rijksuniversiteit
Groningen
The Bachelor was waardevol vanwege het brede curriculum. Naast de
juridische vakken heb ik ook kennis opgedaan op het gebied van
internationale en Europese betrekkingen, politieke wetenschappen en
financiën.

10.2012 – 02.2013

Erasmus Exchange Programme, Charles University Prague
Gevolgde vakken: tax law, mensenrechten en milieurecht, maar ook de
basis van sportrecht, IT-recht en medisch recht.

Werkervaring
01.2016 – 06.2017

Jeugdcoördinator Schaakclub Groninger Combinatie
Als jeugdcoördinator hield ik me onder andere bezig met:
- beleid en acquisitie;
- contacten onderhouden met andere beleidsbepalers, ouders,
jeugdtrainers en andere schaakclubs;
- het budget beheren;
- het stimuleren van kinderen tot deelname aan jeugdtoernooien en
het organiseren van begeleiding naar externe wedstrijden en
toernooien.

09.2010 – 06.2017

Schaaktrainer: geven van workshops en lezingen
Als schaaktrainer heb ik geleerd dat één en dezelfde leermethode niet bij
iedereen past, maar ook dat er altijd iets van je leerlingen te leren valt.
Als schaaktrainer heb ik:
- individuele en groepslessen gegeven;
- simultaans gespeeld.

09.2011—10.2016

Serveerster, Giovanni’s Groningen
Taken:
- Anderen aansturen;
- Het serveren van gasten;
- Inkopen doen.

2008 – 2010

Schaakprof: Internationaal Grootmeester schaken
In 2008 heb ik besloten om fulltime schaakprof te zijn. Als schaakprof
werd ik gesponsord om toernooien, vooral in het buitenland, te spelen.
In deze periode heb ik naast mijn specifieke schaakvaardigheden ook
andere culturen en mezelf beter leren kennen.

Daarnaast heb ik me ook bepaalde eigenschappen en kwaliteiten
aangeleerd, zoals:
- een probleem grondig en gestructureerd analyseren en zelfstandig
tot een oplossing komen;
- rekenen en visualiseren;
- onderhandelen voor het verkrijgen van honorarium en condities
voor deelname aan (buitenlandse) toernooien;
- organiseren.

Stages
04. 2014 – 09.2014

Scriptie Onderzoek Stagiaire, Energy Valley Groningen
Ik heb onderzoek gedaan naar de wettelijke belemmeringen die zich
kunnen voordoen bij het ontwikkelen van een “energie duurzame
gemeenschap”.
Andere taken:
- bijwerken van de site;
- vergaderingen en bijeenkomsten bijwonen.

Nevenactiviteiten
2015- Heden

CDA en CDJA-lid
Als lid van het CDA en CDJA ga ik naar bijeenkomst- en
werkgroepavonden, zoals de werkgroep betreffende Millieu,
Infrastructuur en Landbouw.
In Groningen ben ik betrokken bij het organiseren van de overlegdagen.

10.2015- 04.2017

Vluchtelingencoach Humanitas
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de integratie van degenen
die de ‘vluchtelingtatus’ in Nederland hebben gekregen.

2010-2017

Schaken in Nederland
-

1999-2010

Gedeelde 1ste bij het Nederlands Schaakkampioenschap, 2016
Amsterdam;
Lid van het Nederlandse vrouwenteam bij het EK Landenteams,
oktober 2017.

Schaken in Roemenië
Samenvatting van mijn behaalde resultaten:
- meervoudig nationaal kampioene vanaf mijn tiende;
- meerdere Europese titels vanaf mijn twaalfde;
- in 2006 ben ik verkozen tot "De beste schaker (en daarmee ook
schaakster) van Roemenië" door het ministerie van Sport en
Cultuur;

-

4e plaats in de 38e Vrouwen Schaakolympiade, Duitsland 2008;
lid van het Roemeense Nationale Jeugdteam tussen de jaren
1999-2009;
lid van het Roemeense Nationale Vrouwenteam tussen de jaren
2003-2010.

Vaardigheden
Talen

Roemeens (moedertaal)
Nederlands (C1- NT2 II behaald)
Engels (C2)
Frans (basis)

Computervaardigheden

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.

Rijbewijs

B-rijbewijs (standaard)

Interesses
Politiek, lezen, salsadansen, koken en fietsen.

