
CURRICULUM VITAE 
 
 
Persoonlijk profiel 
Ik heb een klant-en servicegerichte instelling. Ik ben sociaal en belangstellend naar mijn collega’s. Ik 
ben initiatiefrijk en op momenten wanneer het  nodig is kan ik de leiding nemen. Ik werk zelfstandig 
en accuraat. 
 
Werkervaring 
 
2009 – 2018   PostNL 
2012 – 2018  Functie: Medewerker Klantcontact Centrum, mediormedewerker  

Werkzaamheden: afhandelen van klachten per telefoon, mail en brief en 
verwerking van deze gegevens in het SAP CRM Systeem, verkoop en 
verzoeken via telefoon, mail en brief en verwerking van gegevens in het SAP 
CRM Systeem. Gespecialiseerd in financiële cases. Het maken van 
betalingsafspraken bij betalingsachterstanden met klanten.  
 

2011 – 2012  Functie: Medewerker Klantcontact Centrum, flexmedewerker 
Werkzaamheden: Afhandelen van verzoeken via telefoon en brief en alle 
administratieve werkzaamheden die daaruit voort vloeien verwerken in het 
SAP CRM Systeem. Beantwoorden van vragen van medewerkers, 
factuurspecialist.  
 

2009 – 2011  Functie: Medewerker Klantcontact Centrum, 1e lijnsmedewerker 
Werkzaamheden: Afhandelen van verzoeken van klanten via de telefoon en  
alle administratieve werkzaamheden die daaruit voort vloeien verwerken in 
het SAP CRM Systeem. 

 
2008   Restaurant en zalen Riddershoeve te Berkel-Enschot 
   Functie: compagnon en gastvrouw 

Werkzaamheden: Alle voorkomende restaurant en banqueting 
werkzaamheden, ontvangst van gasten, verkoop, planning van personeel. 1e 
aanspreekpunt voor gasten en medewerkers 

 
2006 – 2008  Gasterij de Heerlyckheit te Heesch 
   Functie: eigenaar en gastvrouw 

Werkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden van het restaurant en 
partijen, ontvangst van gasten, verkoop, planning van personeel en financiële 
administratie waaronder verwerken van kosten in inkomsten in 
grootboeksysteem. 1e aanspreekpunt voor gasten en medewerkers 
 
 

1999 – 2006  Restaurant Bukowski te Breda 
   Functie: eigenaar en gastvrouw 

Werkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden van het restaurant 
waaronder ontvangst van gasten, bedienen van gasten, verkoop, planning 
van personeel en financiële administratie waaronder inboeken van kosten en 
inkomsten in grootboeksystemen. 1e aanspreekpunt van gasten en 
medewerkers 

 
 
 



1996 – 1999  Stonehedge Inn, Tyngsboro, USA 
   Functie: Rooms Division Manager 
   Werkzaamheden:  

- Algemene leiding over de algehele organisatie hotel Stonehedge Inn 
- Inkoop 
- Leiding over butlers, kamermeisjes en algemene schoonmaakdienst en 

reserveringen 
- Budgettering/roosteren/inventarisatie 
- Selectie en werving nieuw personeel 
- Training personeel 

 
1995 – 1996  Andover Inn, Andover, USA 
   Functie: Captain 
   Werkzaamheden: 

- Alle voorkomende werkzaamheden in restaurant 
- Training personeel 

 
Opleidingen 
  
1991-1995  Middelbare Hotelschool de Rooi Pannen, Tilburg 
1985-1991  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, Tilburg 
 
Cursussen 
 
2005    Flexibele Examinerings Methode, Breda 
1999   SVH Sociale Hygiëne, Tilburg 
2000   SVH Leermeester, Breda 
 
Vrijetijdsbesteding 
 
Fietsen, koken, bakken, wandelen, lezen en genieten van onze drie kinderen 


