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Persoonsprofiel  

Ik ben iemand die eigen initiatief van mensen ondersteunt en stimuleert. Ik ben analytisch en helder in 

mijn communicatie. Ik werk oplossingsgericht, klantgericht en ben stressbestendig. Ik houd ervan om te 

plannen en organiseren. Verder ben ik energiek, zet mijn schouders eronder en stop pas met werken 

als het klaar is. Humor is voor mij belangrijk. Ik kom het best tot mijn recht in een dynamische omgeving 

met veel traffic, zowel in werkzaamheden als in mensen. Ik zoek een werkgever die mij uitdaagt op mijn 

talenten.  

 

2019 februari –mei 2020 Office Assistant Dutch Quality Group 

Als Office Assistant was ik verantwoordelijk voor een divers takenpakket. Op het kantoor zorgde ik 
ervoor dat alles in de verschillende ruimtes er netjes uitzag en de benodigde (kantoor) artikelen besteld 
werden. Dagelijks verstuurde ik magazines en knipstalen naar geïnteresseerde consumenten. Ook als 
een van de dealers magazines aanvroeg, zorgde ik ervoor dat deze zo snel mogelijk bij hen geleverd 
werden. Er zijn collectie items die met POST NL naar de dealer werden verstuurd, ik zorgde voor een 
vlotte aanmelding van deze pakketten en een foutloze verwerking van de verzendstickers op de dozen 
in de fabriek. Een van onze belangrijkste verkooptools van het bedrijf zijn de stalenboeken, hier was ik 
verantwoordelijk voor en ik zorgde er dan ook voor dat alles er tiptop uitzag en zorgvuldig 

geadministreerd werd.  
 

2017 september – oktober Shift Lead Taco Bell 

Op het einde van de proefperiode hebben we besloten het contract niet te continueren. 

 

2017 mei – juli Senior Stagiair Facilitair medewerker / receptioniste Cambridge Innovation 

Center 

Deze stage is in samenwerking met omroep MAX tot stand gekomen en op 13 september 2017 

uitgezonden op NPO 1. 

Als facilitair medewerker was mijn werkterrein de frontdesk waar iedere klant en bezoeker  

binnenkwam. Het was mijn taak bezoekers van de klanten telefonisch aan te melden. Indien nodig deze 

een dagpasje te geven opdat zij zich in de ruimten konden begeven. Als eerste aanspreekpunt stond ik 

de mensen te woord en beantwoordde ik hun vragen. Ik verzorgde eveneens de uitgaande- en 

inkomende post en de verwerking van de poststukken voor de klanten. Met de collega's zorgde ik 

ervoor dat de vergaderruimten opgeruimd waren en klaar waren voor de volgende bijeenkomst. De 

klanten konden gebruik maken van koffie/thee/water en snacks in drie daarvoor ingerichte keukentjes.  

Eveneens met de collega's zorgde ik ervoor dat deze schoon en aangevuld waren. Tot mijn takenpakket 

hoorde ook het bijhouden van de kantoorbenodigdheden.  

 

2015 juli –  oktober Horecamanager bij het Archeon 

Tot mijn taken behoorden het maken van de personeelsplanning en het zo kosten- efficiënt inzetten van 

de mensen. Het begeleiden en inwerken van de horecamedewerkers viel eveneens onder mijn 

verantwoordelijkheid. Samen met de chef-kok verzorgde ik de inkoop en bewaakten we de kosten 

versus de opbrengsten. Als horecamanager was ik vanzelfsprekend aanspreekpunt voor de gasten en 

was mijn missie geslaagd als de gasten tevreden terug kunnen kijken op een dagje uit in het Archeon.  



 

2013 Hotelmanager bij Trans River Line 

In de periode april 2013 tot en met oktober 2013 heb ik gewerkt als hotelmanager op een cruiseschip. Ik 

was er verantwoordelijk voor het reilen en zeilen aan boord, zoals de aansturing en training van de hotelstaf, 

communicatie met gasten en touroperators, regelmatig overleg met de chef-kok en kapitein, bewaken van 

de standaarden zoals HACCP, de veiligheid en goederenstromen van en naar het schip. Daarnaast 

beheerde ik de scheepsfinanciën gedurende elke reis. 

 

1995 – 2012 Management Assistent bij KPC Groep 

Als management assistent  heb ik de reguliere taken uitgevoerd die bij dit vak horen. Te denken valt 

aan:  

– zelfstandig voeren van correspondentie  

– beoordelen en verspreiden inkomende post 

– aangeven van prioriteiten en zorg dragen of zelf afhandelen van post 

– agendabeheer 

– samenwerking met de afdeling Marketing en Communicatie  

– verzamelen van managementinformatie, voortgangsrapportage   

– het maken van PowerPoint presentaties  

– het boeken van reizen   

– het voorbereiden van vergaderstukken; het bijwonen van bijeenkomsten en  notuleren; bewaken 

van afspraken voortkomend uit bijeenkomsten 

– organiseren van bijvoorbeeld evenementen en jubilea  

– onderhouden en opzetten van het directie-archief digitaal en op papier  

– schakel tussen internen en externen  

– begeleiden van projecten van 'offerte tot rekening betaald'  

– beheren van personeelsdossiers 

– coördineren werkzaamheden collega-secretaresses 

– bijhouden van de voorraadkast kantoorartikelen 

 

1990 – 1995 Interim secretaressewerk 

Omdat dit voor mij een kennismaking met het vak was, heb ik ervoor gekozen om voor zoveel mogelijk 

verschillende bedrijven te gaan werken op uitzendbasis. Dit heeft mij het inzicht gegeven in de diverse 

werkzaamheden van het vak. Ik heb o.a. gewerkt bij FujiFilm, Frans Maas Transporten en Interpolis. 

 

1989 – 1990 

Directiesecretaresse opleiding  

 

1984 – 1989 Bedrijfsleider 

Bedrijfsleider bij Hotel Gilze – Tilburg 

 

1981 – 1984 Eigenaar Hotel De Zwaan 

Als zelfstandig ondernemer runde ik met mijn toenmalige echtgenoot een eigen horecaonderneming in de 

Peel. Terwijl mijn partner zich over de keuken ontfermde, lag de rest van de bedrijfsvoering in mijn handen. 

 

1980 – 1981 Receptioniste Wegrestaurant Gilze 

In deze functie was ik het eerste aanspreekpunt voor de gasten van zowel het hotelgedeelte als het 

restaurant. Ik hield ook de souvenirshop bij. 

 

1978 – 1980 Interim Horeca werk 



Net van school af ben ik me gaan oriënteren op de diverse mogelijkheden binnen de gastronomie. Zo heb ik 

o.a. gewerkt als reserveringsmedewerker bij een cruisevaartmaatschappij. Vanuit die organisatie heb ik 

eveneens op een internationale toerisme beurs in Berlijn gestaan. Later ben ik receptioniste geweest bij een 

middelgroot hotel. 

 

Vrijwilligerswerk 

2016 januari – februari 2019: Woonzorgcentrum De Wever 

2014 – juli 2015: VluchtelingenWerk Nederland 

 

Opleiding en cursussen / ICT-vaardigheden en talen 

Fidelio  

HACCP  

Verklaring Ademlucht drager voor de passagiersvaart  

Eerstehulpverlener voor de passagiersvaart  

Human Dynamics  

Effectieve samenwerking  

Nima-A Marketing, ISBW  

Basiscursus Recht, Open Universiteit  

Middelbare Hotelschool (economische richting)   

Havo 

 

MS Office  

De talen Engels, Duits en Frans beheers ik zowel mondeling als schriftelijk.  


