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PROFIEL 

Enthousiaste medewerker, zeer collegiaal aangelegd, werkt accuraat en ben niet snel afgeleid als ik aan een 

opdracht bezig ben. Ik kan goed met humor omgaan, maar weet ook wanneer het zakelijk moet zijn. Ik 

wandel graag en vaak om in conditie te blijven en lekker te ontspannen. 

 

WERKERVARING 

 11-2019 tot 3-2020 Espero, te Waalwijk 

 Logistiek coördinator  

Facturatie verzorgen, documenten klaarmaken voor vrachtvervoer, bestuurders 

vrachtvervoer informeren, goederen controle, planning controle.  

  

 9-2017 tot 9-2019  nVent (voorheen Pentair), te Tilburg. 

 Medewerker logistiek via Adecco 

 Invoice maken per container voor het exporteren van goederen naar  niet EU landen. 

 

 6-2017 tot 9-2017  MCB,  te Valkenswaard 

 Medewerker financiële administratie 

Facturen boeken en controleren, verschillen op factuur verklaren bij 

binnenkomst.inkomende facturen. 

 
 9-2016 tot 11-2016  Pentair, te Tilburg 

 Reworker via Adecco 

Roestige schroeven vervangen op beugelklemmen, verpakken van pallets en pallets 

verzetten.  

 

 3-2016 tot 9-2016  MCB,  te Valkenswaard 

 Medewerker financiële administratie 

 Facturen boeken en controleren, verschillen verklaren op inkomende facturen. 

 

 1-2011 tot 8-2013  Allsecur BV,  te 's-Hertogenbosch 

 Medewerker financiële administratie 

Debiteurengegevens bijhouden en matchen, ,aanmaningen versturen, betalingen 

bankboeken  voorbereiden, betalingen matchen met de goede factuur, contact houden met 

het incassobureau, contact met schadeafdeling, gegevens aanleveren voor maandafsluiting. 

 

 4-2010 tot 10-2010  Lexus, te Eindhoven 

 Medewerker financiële administratie 

 Crediteuren gegevens bijhouden in banksysteem, debiteurengegevens bijhouden,  

 aanmaningen sturen, bankboeken, betalingen voorbereiden, facturen versturen,  

 maandafsluiting bespreken met financieel directeur, kasboek controle, kas afromen 

 en deponeren bij bank. 
 
 3-2002 tot  3-2009  Infotec Suply Chain BV, te ’s-Hertogenbosch 

 Medewerker financiële administratie 

Crediteuren gegevens bijhouden in banksysteem, debiteuren gegevens bijhouden en 

aanpassen in Exact, matchen van facturen en de ontvangen goederen, controleren van  

facturen, aanleveren van gegevens voor maandafsluiting, betalen van facturen, 

maandafsluiting bespreken met controller, banksystem uitleggen aan Duitse, Spaanse en 

Engelse collega's, periodiek voorraadtellingen. 

 

 11-2001 tot 2-2002  Bij verschillende bedrijven gewerkt via uitzendbureaus. 

 Medewerker financiële administratie.  

 Crediteuren gegevens bijhouden in banksysteem, debiteurenbeheer, betalingen boeken, 

 debiteuren aanmanen en nabellen. 
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 11-2000 tot  11-2001 Teodur  BV, te Breda 

 Medewerker financiële administratie  

 Crediteuren gegevens bijhouden in banksysteem, debiteuren beheer, betalingen boeken 

 betalingen verrichten.  

 

 7-2000 tot  10-2000 Stilo Print BV, Tilburg 

 Medewerker logistiek  
 Inkoop van goederen en zorgen dat de levering op tijd aanwezig is, logistieke planning 

 maken, zorgen dat producten op de juiste manier en op tijd de productielijn doorlopen. 

 

 1-2000 tot  6-2000   Het Callcenter Network (HCN), Tilburg 

Medewerker financiële-/salarisadministratie  
Salarisgegevens verwerken in salarissysteem Prepay,  vragen beantwoorden van 

medewerkers ten aanzien van hun salaris, inkoopfacturen verwerken (o.a in Access en 

Excel), facturenbetalingen verrichten via telebanking, aanmaningen maken en versturen. 

 

 12-1998 tot 12-1999  Accountantskantoor J.M.Roeffen, ’s-Hertogenbosch 

 Loonadministrateur  

 Salarisberekeningen en –uitgiften (BALANCE), proforma berekeningen voor nieuwe 

 werknemers maken, ziek- en betermeldingen verwerken en door geven aan  o.a. GAK, 

 advies en uitleg loonstrookjes aan medewerkers geven. 

   

 06-1997 tot 12-1998  KPN, Utrecht 

 Medewerker facturering 

 Facturen voor bedrijven en particulieren opstellen, nieuwe medewerkers inwerken. 

 

 12-1996 tot  01-1997 Interpolis, Tilburg 

 Medewerker debiteuren administratie 

 Gegevens van klanten invoeren, facturen opstellen van openstaande posten, achterstallige  

 administratie op orde brengen (fouten corrigeren). 

 

 02-1995 tot 03-1996  Stageplek bij Stichting Valkenhorst, Breda 

 Medewerker P&O  

 

OPLEIDING 
  2008 Test of English for International Communication  (TOEIC) 

 1993-1996 MBO Sociaal Juridische Dienstverlening, Tilburg 

 1994-1995  MBA Michaël MEAO, Tilburg 

 1988-1993  MEAO Michaël MEAO, Tilburg 

 1983-1988 LEAO Michaël MEAO, Tilburg 

 

TALEN 

Nederlands: mondeling: goed  schriftelijk: redelijk/goed  

Engels: mondeling: goed  schriftelijk: redelijk 

Duits: mondeling: redelijk  schriftelijk: redelijk 

 

NEVENACTIVITEITEN 
Voorzitter van Schaakvereniging TSV Rochade 

Schaakscheidsrechter op toernooien 


