
    
   

  

 

Ervaren logistieke kracht 

Door ervaring ben ik een administratieve duizendpoot geworden in het 

logistieke proces. Van order entry, orderpicking, warehouse administratie 

tot transportinkoop/planning. Ik ben accuraat, ik kan zelfstandig werken, 

maar ook in een team. Ik hou van een no-nonsense omgeving en leer snel. 

 

 
PERSONALIA 

 

 
Rijbewijs B, in bezit van auto 

 
 

 
 

 
 

 

 
-  

 
-  

 

 
WERKERVARING 

 

2016 - heden  Productiemedewerker |  Transferium, leer- 

werkbedrijf van Baanbrekers.  
o In- en ompakken van kleine producten; 
o Verzendklaar maken van producten. 

 

2015   Crew member | Burger King, Waalwijk  
o Bestellingen opnemen aan kassa en drive thru; 
o Service verlenen en push out bediening ; 
o Voorbereidende keukenwerkzaamheden ; 
o Aanvullen van artikelen; 
o Bereiden van hamburgers, dranken, ijs en milkshakes; 
o In acht nemen van voedselveiligheid en hygiëne. 

 

2014 - 2015  Medewerker Atelier | La Poubelle, kringloopwinkel 

in Tilburg. 
o Creatief recyclen van spullen en deze verkoop klaar maken. 

 

2012 - 2014  Zorg voor dochter  

 
2010 - 2012  Distribution Administrator | Hermex Distribution, 

transportbedrijf in Tilburg. 
o Picklijsten maken; 
o Contacten voeren met klanten; 
o Maken van transportplanning en inkoop; 
o Begeleiding douane-checks; 
o Tussenpersoon (after-) sales en warehouse. 

 
2008 - 2010  Warehouse Administrator | LG Electronics B.V. 

Almere, standplaats in Tilburg. 
o Voorraadbeheer; 
o Ontvangen van goederen; 
o Retouren registratie; 
o Uitvoeren urenregistratie van uitzendkrachten en vaste medewerkers. 

 

Administratief vaardig 

 

Accuraat 

 

Aanpakker 

 

Zelfstandig 

 

 

 

 
COMPETENTIES 

 



  

 
WERKERVARING 

 

2003 - 2008  Warehouse administrator / Assistant 
supervisor warehouse / logistic assistant (RMA)  |  AOpen Computer 

B.V. ’s-Hertogenbosch. Elektronicafabrikant gespecialiseerd in het creëren van 
informatie communicatie technologie oplossingen voor digital signage, 
narrowcasting. 
Administratieve taken: 

o Administreren van in- en uitgaande goederenstroom; 
o Voorraadbeheer; 
o Verwerken van orders; 
o Opmaken van verzenddocumentatie (CMR); 
o Contact houden met vervoerders; 
o Ontvangen van retour zendingen. 

Taken als assistant supervisor: 
o Leiding geven aan een aantal magazijnmedewerkers: taakverdeling, 

controle en prioriteiten stellen; 
o Intensief contact houden met afdeling logistiek over de planning. 

Taken als logistic assistant: 
o Garantiebeoordeling; 
o Afgeven retournummers; 
o Behandelen van klachten; 
o Pick- en pakbonnen; 
o Controleren van facturen en opmaken van creditnota’s. 

 

2001 – 2003      Medewerker orderadministratie |  United 

Fashion Makers B.V. in Waalwijk. 
o Invoeren van orders en maken van pakbonnen; 
o Invoeren van retouren en facturatie.  

 
 

 
 

Talen 
- Engels: goed in woord en 

geschrift 
- Duits: redelijk in woord en 

geschrift 
- Spaans: matig 

Computerkennis 
- MS office pakket 
- CS3 / AVM / ERP-Oracle / SAP 

 
VAARDIGHEDEN 

 

Lezen, films, muziek en theater. 

Lid van de Ouderraad op school. 

 

 
HOBBIES 

 

 
OPLEIDINGEN 

 

  

1996 - 1998  
Hbo Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening (geen diploma, wel 

propedeuse) 

 

1993 - 1996  
MDGO Sociaal Pedagogisch Werk 

(diploma behaald) 

 

1993 - 1998  
Mavo met vakken NL, EN, DUI, BIO, SCH 

en WIS.  

(diploma behaald) 

 

Cursussen 
 

2004 - 2005  
Spaans, getuigschrift 

 

1999 - 2000  
AOV Middenstand (IMKO) geen 

diploma. 

 

1998  
SVH – Sociale hygiëne 

 

1990 
Type diploma 

 

  

 

 

 

 


