
    
   

 

 

Verkoopmedewerkster 

Ben breed inzetbaar binnen de sector detailhandel. Ik werk graag in een 

winkel waarbij ik het contact met klanten erg leuk vind en een creatieve 

invulling aan mijn werkzaamheden kan geven. Ik heb ervaring als 

verkoopster waarbij ik praktisch ben ingesteld en graag met mode en 

kleding bezig ben.  
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WERKERVARING 

 

2015 - Heden  Winkelmedewerker | Twiddus,  werkbedrijf van 

Baanbrekers. 

o inhangen van kleding; 
o Klanten adviseren op het gebied van aankopen; 
o Schoonmaken en op orde houden van de winkel; 
o Etaleren van kleding. 

 

2012 - 2014  Schoonmaakmedewerkster | WML-Facilitair, WML 

Facilitair is een moderne dienstverlener op het gebied van: beveiliging, 

groenvoorziening en  schoonmaak. 

o Schoonmaken van scholen kantoorpanden. 
 

2011 - 2012 Dierenverzorgster | Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch, functie 

op vrijwillige basis.  
o Reinigen van kennels; 
o Voeren van de dieren; 
o Uitlaten van de dieren. 

 

2010 - 2012 Winkelmedewerker | Da’s Lekker, verkoop van kaas, noten 

en tapas. 
o Etaleren van producten; 
o Inpakken van kerstpakketten; 
o Schoonmaken van de winkel. 

 

2010  Verkoopmedewerkster | The Sting, heeft een ruim aanbod 

van onder andere T-shirts, blouses, jassen en jeans. 
o Verkopen van kleding; 
o Zorgen voor een nette uitstraling van de winkel; 
o Vracht uitpakken en labelen voor beveiliging. 

 

2009  Verkoopmedewerkster | Miss Etam, kledingwinkel met 

damescollecties. 
o Verkopen van kleding; 
o Inhangen van kleding naar eigen keuze; 
o Uitpakken van vracht en deze labelen voor beveiliging. 

 

2008  Verkoopmedewerkster | CoolCat, maakt de nieuwste 

fashion voor iedereen bereikbaar. 

o Verkopen van kleding; 
o Vracht uitpakken van kleding en labelen voor beveiliging; 
o Winkel schoon en op orde houden.  

 

 

2016 BHV en EHBO  

(diploma behaald) 

 

2013 Basis Cursus schoonmaak 

WML-Facilitair (afgerond) 

 

2006 – 2007 Arbeidsmarkt 

gekwalificeerd assistent 

(verklaring) 

 

2006 Aspirant zorghulp Mbo 1  

(afgerond) 

 

2001 – 2005 VSO (afgerond) 

 

 
OPLEIDINGEN 

 

Vaardigheden: 
- Praktisch ingesteld  
- Creatief met mode en 

styling 


