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Vaardigheden 
 

MS Office 

Quickbooks en 

Payroll 

SAP 

Handling conflicts 

and dealing with 

emotional customers 

Dangerous goods 

awareness training 

Oracle 

 

Talen 
 

Nederlands 

Engels 

Spaans 

Papiamentu 

 

Hobby's en interesses 

Profiel 
 
 
Gedreven, loyaal en servicegericht zijn woorden die mij goed omschrijven. Ik ben van 

nature een ondersteuner, maatschappelijk betrokken en kan goed omgaan met heel 

verschillende mensen. Daar ligt ook mijn kracht. Voor mij is het belangrijk dat ik met 

en voor mensen kan werken, en dat we met elkaar een positief resultaat boeken. 

Mens en maatschappij staan centraal.  Als teamplayer houd ik niet alleen rekening  met 

de belangen van de klant, maar ook met die van mijn collega’s en leidinggevenden. We 

moeten het met elkaar doen en dus met elkaar iets van maken. 

 

Werkervaring 
 
 
Universiteit, Tilburg                                                                                               j u l i  2017 

Functie: Receptie Medewerker 
 

Begroet bezoekers, bepaalt de aard en het doel van het bezoek, en stuurt hen 

door naar de juiste personen of bestemmingen 

Legt gegevens vast van de bezoekers en geeft indien nodig bezoekerspassen uit 

Beantwoordt de telefoon, screent en verbindt door en neemt berichten aan 

Handelt informatieverzoeken af, bijvoorbeeld door eenvoudige informatie of een 

brochure te geven over de vestiging en legt gegevens vast over het 

informatieverzoek 

Hoort klachten aan en behandelt deze, bijvoorbeeld van klanten 

Maakt reserveringen, plant afspraken en onderhoudt afspraken kalenders 

Ontvangt betalingen en registreert ontvangstbewijzen 

Onderhoudt de receptie omgeving, verzorgt drankjes en zorgt ervoor dat de 

procedures omtrent veiligheid en beveiliging van de werknemers te allen tijde 

worden gevolgd 

Voert administratieve taken uit, zoals proeflezen, tekstverwerking, 

postbehandeling, bankzaken, registreren en onderhouden van 

betalingsgegevens, facturen, financiële overzichten en andere documenten 

Communiceert met andere personen in de vestiging, bijvoorbeeld voor het 

uitwisselen van relevante informatie 

 

ASK (Sagenn),, Tilburg                                                                        okt 2016 - mrt 2017 

Functie: Receptie & Administratief medewerker 
 

Onderhouden van contacten met de klanten en bezoekers 

Administratief verwerken van bestellingen in een computersysteem (SAP en 

EXCEL) 

Het verzendklaar maken van orders 

Invullen en controleren van administratieve documenten 
 
Diamant, Tilburg                                                                                  mrt 2013 - jun 2014 

Functie: Medewerker Huishoudelijk Dienst 
 

Het schoonmaken van kantoren 

Het bestellen schoonmaakmiddelen 
 
Gemeente , Tilburg                                                                              mrt 2011 - aug 2012 

Functie: Administratief ondersteuner 
 

Het registreren Aanvragen  bij Sociale Zaken 

Scannen  en invoeren van inkomsten verklaringen 

Post verwerken 

 

Fuij Film, Tilburg                                                                                  okt 2007 - sep 2009



Sporten 

Lezen 

Reizen 

Functie: Medewerkster Personeelszaken 
 

Het maken van offerte en bestellen van les materialen 

Verwerkt mutaties in het personeelsbestand en beheert personeelsdossiers 

Maakt rapportages van het personeelsbestand 

Voert administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op het gebied van 

werving en selectie, aanstellingen en uitdiensttredingen 

Registreert en rapporteert ziek en betermeldingen aan de salarisadministratie 

Inventariseert en registreert werkzaamheden op het gebied van opleidingen  in 

SAP 

Ondersteunen en faciliteren van de introductie van nieuwe medewerkers 
 
UPS, Tilburg                                                                                          okt 2006 - sep 2007 

Functie: Customer Service 
 

Vragen van klanten beantwoorden 

Klachten afhandelen 

Het invoeren van orders in Oracle 

Het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met klanten 
 
Sony, Tilburg                                                                                         aug 2006 - sep 2006 

Functie: Productiemedewerkster 
 

Verwerken uitgaande orders 

Verzamelen van de verschillende onderdelen van een order 

Klaarzetten van orders voor transport 

Opslaggereed maken van binnengekomen goederen 

Opruimen en schoonhouden van de werkplek 

 

Schoolbestuur, Curacao                                                                      okt 2005 - jun 2006 

Functie: Administratief medewerkster 
 

Het registreren van leerling gegevens in systeem 

Data invoeren
 

Verschillensde Luchtvaartmaatschappij ( KLM, Delta 

airline, Air Jamaica, ALM, CATS, Curacao Functie: 

Medewerkster Reservation and Passenger handling 
 

Balie medewerker het inchecken  passagiers en hun bagage. 

jun 1997 - sep 2005

Reserveren en verkopen van tickets van onder andere A.L.M, K.L.M., Air 

Jamaica,Bonaire Excel en Delta airline 

Receptioniste, bijhouden van de administratie van privé vliegtuigen die 

binnenkomen 

In- en uitklaring verzorgen bij de douane 

 

Opleidingen 
 
 

MAVO (behaald)                                                                                    sep 1998 - jun 2000 

Marnix, Curacao 
 

Administratief medewerker (behaald)                                              sep 2010 - jun 2011 

ROC Lsso, Tilburg 
 

Secretarieel                                                                                     sep 2013 - jun 2015 

Schoevers, Rotterdam 
 

Toerisme V.M.B.O (behaald) 

VMBO, Curacao



Vrijwilligers werk 
 
 

Maart 2014 - heden 
 

 
Gastvrouw  en Receptie centrale hal 

Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg 
 

 

Ontvangen en begeleiden van bezoekers 

Het informeren van bezoekers 

Vervoer  regelen voor patiënten 
 

 
September 2012 – Maart 2013 

 

 
Maatschappelijk begeleidster 

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal, Tilburg 
 

 

Ondersteuning bij opzetten administratie en budgetteren 

Wegwijs maken binnen de gemeente 

Praktische ondersteuning bij vragen  en problemen 

Spreekuur houden om korte vragen  van cliënten te beantwoorden 

Begeleiden en ondersteunen van vluchtelingen bij de contracten met bv. de 

gemeente en woningbouwvereniging of de sociale dienst 


