Wijk zonder trein, 12 oktober 2016

T.a.v. de federale regering

Betreft: Sollicitatie CEO van de NMBS-Groep

Geachte premier
Geachte ministers

Via de pers heb ik vernomen dat er de regering nog steeds op zoek is naar een nieuwe topman. Met deze brief
informeer ik u over mijn interesse om aan de slag te gaan als CEO van de NMBS-Groep. Als woordvoerder van de
actiegroep Wijk zonder trein heb ik immers al twee keer een festival georganiseerd ter promotie van de NMBS.
Daarenboven heb ik als fervente treingebruiker een goed beeld op de hiaten in de huidige dienstregeling. Ten slotte
ben ik (quasi-) perfect tweetalig, cruciaal belang voor het behoud van de eenheid binnen de NMBS-Groep.

Met deze kandidatuur wil ik echter vooral een ander geluid laten horen. Onder het motto
#uwbuurtverdientmeertreinen kies ik resoluut voor meer openbaar vervoer. Het recht op basismobiliteit moet meer
dan ooit worden gegarandeerd en er moet schot komen in de voorstadsnetten rond Gent, Antwerpen en Brussel.

Ik beschik over uitstekende communicatieve skills en wil graag het uithangbord worden van een performante en
moderne publieke spoorwegmaatschappij.

Bijgesloten vindt u een beknopt curriculum vitae. Ik zie ernaar uit om zijn kandidatuur mondeling verder toe te lichten.

Met hoogachtende groeten

Olivier Pintelon
Actiegroep Wijk zonder trein

CV: Olivier Pintelon
T: +32 475 329506 E: opintelon@gmail.com
Burgerlijke staat: gehuwd, 1 zoon
Geboortedatum: 13/12/1983
Laatste update CV: 12 oktober 2016

Ervaring

Woordvoerder Wijk zonder trein
Ervaren pendelaar op de lijnen Gent-Brussel en Gent-Antwerpen
Organisator Wijk zonder trein festival in 2015 en 2016 ter promotie van de NMBS
Diverse werkervaring: denktank Poliargus, studiedienst middenveld & onderzoeker
universiteiten
Voormalig student-lid Raad van Bestuur UGent

Diploma’s

Master in de politieke wetenschappen (UGent)

GGO

Bachelor in de politieke wetenschappen (UGent)

GO

Leergang pensioenrecht (KU Leuven)

O

Noot: GGO=grootste onderscheiding, GO=grote onderscheiding, O=onderscheiding

Vaardigheden

Microsoft Office, SharePoint, Prezi, Windows / Mac OS, Mailchimp, SPSS, STATA, Drupal
Communicatief vaardig, analytische geest & vlotte pen

Talenkennis

Hobby’s

Frans

Engels

Duits

Spaans

C1

C1

A1

A1

Fan van NMBS
Gezelschapsspellen – o.a. Ticket to Ride
Geïnteresseerd in muziek (gaande van classic rock tot metal)
Film en de betere tv-serie

Levensmotto

“Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden”

