
Curriculum vitae 
 

  

 

Profiel                                                                                                                       
 

Ik ben een doorzetter die van aanpakken houd en resultaat gericht werkt. Ik ben  

gedreven en gepassioneerd in het uitvoeren mijn taken en werkzaamheden.  

Actief luisterend en empathische omgang met mensen is hoe ik werk en ben.  

Ik behandel de mensen zoals ik zelf behandeld wil worden. Ik ben leergierig en  

wil graag weten hoe de vork in de steel zit.Ik kan goed omgaan met kritiek en haal  

hier mijn leermomenten uit. 

 

 

Werkervaring     

 

Medewerker Groenvoorziening – Groen Xtra    April 2018 – 

Onderhoud van groenvoorziening     Heden 

Werken met heggenschaar en bosmaaier 

 

Klantadviseur - Essent Retail Energie BV     2013 - 2016 

Beantwoorden van diverse vragen van klanten en adviseren 

  met betrekking tot de energiemarkt. Nieuwe contracten,  

verlenging van contracten, termijnbedragen en facturen.  

Via telefoon, e-mail en webformulier. Aanbieden van nieuwe 

en verlengen van bestaande contracten 

 
Customer Support Technician - Fujitsu Technologie Sollutions  2007 - 2012 

Stream Global Services 

1e en 2e lijns technische support leveren voor diverse klanten  

via telefoon en e-mail. Zowel hard als software/ Begeleiden en  

aansturen van collega's en trainingen gegeven. 

 

Leerling/Medewerker Hovenier - Diverse Hoveniers bedrijven  2001 - 2007 

Aanleg en onderhoud van particulieren en bedrijfstuinen. 

Aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. 

 
                                                                                                               

Opleidingen 
 

2004 - 2007  Hovenier MBO (Niveau 3/4) 

Clusius College te Alkmaar (Diploma behaald) 

2002 - 2004  Hovenier MBO (Niveau 2) 

Clusius College te Alkmaar (Diploma behaald) 

1998 - 2001  Bedrijfsadministratie MBO (Niveau 2) 

Horizon College te Hoorn (Deel Certificaten behaald) 

1994 – 1998 Bedrijfsadministratie VMBO 

Atlas College te Hoorn (Diploma behaald) 

 

Cursussen 
 

• 2017   Technische training en secret en awerness training 

 



• 2016    Klantgerichtheid en klantgericht communiceren 

• 2015    DMCC: Basiskennis Wet- & Regelgeving klantcontact 

• 2009/2010  Computer Based Training 

• 2007   Primergy Introduction 

• 2003/2004  Diverse cursussen groenvoorziening 
 

Overig 
                                                                                                                       

ICT Kennis:  

• Microsoft office pakket, diverse windows uitvoeringen.       

• Verschillende software programma's voor klantregistratie. 

Talen Kennis: 

• Nederlands (uitstekend) 

• Engels (goed) 

Hobby's 

Lezen, Films, cabaret en het sparen van kikkers. 

 
 


