
Curriculum Vitae 

 

 

Profiel 

Een collegiale, behulpzame, betrouwbare en eerlijke vrouw is op zoek naar een leuke 
uitdagende baan. Ik houd van hard werken, maar vind een praatje maken op zijn tijd ook 
belangrijk. Tevens ben ik leergierig en wil graag alles weten over het bedrijf waar ik voor werk 
en ook zoveel mogelijk over het bedrijf leren. Vaak kijk ik eerst de kat uit de boom en 
observeer eerst de situatie maar wanneer ik me op mijn gemak voel kom ik snel los. 

 

Werkervaring 

Van december 2016 tot juni 2017 bij GGZ Breburg, administratief assistent P&O 
(werkervaringsplaats) 
Werkzaamheden: personeelsdossiers uploaden, hernoemen en invoeren in een digitaal 
systeem. Tevens handleidingen van de werkzaamheden gemaakt voor eventuele opvolgers. 

 

Van februari 2015 tot november 2015, caissière bij La Poubelle (vrijwilligerswerk) 
Werkzaamheden: caissière, op boekenmarkten staan. Cd's, boeken en dvd's controleren en 
sorteren. 

 

Oktober 2014 tot februari 2015 medewerker van Parkeergarage "De Hovel" 
(werkervaringsplaats) 
Werkzaamheden: beheerder/ gastvrouw functie, schoonmaak werkzaamheden, kleine 
reparaties verrichten & sociaal toezicht houden. 

 

2005 tot 2013 Customer Service medewerkster o.a. bij:Dun And Bradstreet in Greenock 
Schotland, 
Acer Computers BV in Den Bosch,en Teleperformance in Tilburg. 
Werkzaamheden: Klantenservice, Technische helpdesk, Presales en Aftersales . De taken 
bestonden o.a. uit vragen beantwoorden, bestellingen plaatsen, klachtenafhandeling, 
garantieverwerking, advies geven en technische problemen oplossen. Dit gebeurde per 
telefoon, brief, fax, e-mail en via online vragen/registratiesystemen. De werkzaamheden 
hadden betrekking tot computers, digitale televisie, kredietrapporten, woonaccessoires, 
meubels en kleding. 

 

2002 tot 2005, beveiligingsmedewerker bij  Bewacon Security BV in Gilze. 
Werkzaamheden: Receptiewerkzaamheden, bezoekers registeren, openen en sluiten van 
panden, controlerondes lopen, rapportages opstellen en veiligheid waarborgen tijdens 
bijeenkomsten. 

 

1998 tot 2007 bij  diverse detacheringcontracten via uitzendbureaus: o.a.  Mustafa 
Schoenen,  Mc Donald's,  BouwToe, DB Schenker, ISS, Thuiszorg Thebe Goirle, My 
Web, Essent. 



Werkzaamheden:Verkoopgegevens verwerken, corrigeren en invoeren, monteren, 
schoonmaken, HACCP, trainen van nieuwe medewerkers, bestellingen plaatsen, voorraad 
beheren, scannen, gegevens opzoeken en kredietrapporten kloppend maken. 

 

Opleidingen 

2007    Administratief Talent gevolgd bij Instituut Broers  (Certificaat behaald) 

2002 tot 2005   Beveiliging ROC Tilburg 

1998    Opleiding Vakschool Brood en Banket Wageningen gestart 

1996 tot 1998   VBO Brood en Banket, De Westhoeve in Tilburg (Diploma behaald) 

1994 tot 1996   Mavo Parkland, Tilburg 

1993 tot 1994   VBO De Stroom in Goirle 

 

Talen 

Nederlands in woord en geschrift 
Engels in woord en geschrift 

 

IT Kennis 

Windows, Word, Excel, Outlook, Open Office, Youforce. 

 

Hobby's 

Lezen, gezelschapsspellen spelen en taarten bakken.  

 

 


