
 

 
COMMERCIEEL MEDEWERKER 

 
 
 

Profiel 

Ervaren, zelfstandige ondernemer met 20 jaar ervaring in het runnen van 

eigen onderneming, breed inzicht in sales, inkoop en marketing. Heeft een 

bewezen reputatie in behalen van doelen, inkomsten te vergroten en de 

verkoopcyclus van de onderneming te bevorderen. Heeft de capaciteit om 

strategieën te ontwikkelen om klanten te behouden maar ook op nieuwe 

markten te ontdekken. 

Organisaties die de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een sales 

functie binnendienst hebben de voorkeur. 

 
 
 

Werkervaring 

1999 – heden - Eigenaar Discuskwekerij de Parel 

Werkzaamheden: 

Importeren en verkopen van tropische vissen uit diverse werelddelen. 

Kweken en verkopen van discusvissen 

Marketing, Promotie, Boekhouding 

2011 – 2019 - CZ-Controle medewerker 

Werkzaamheden: 

Opstarten en onderzoeken van controles op gebied van Medisch 

Specialistische zorg. 

Analyseren van data en deze d.m.v. benchmarken beoordelen. 

Registeren, signaleren en doen van rapportages op gebied van ethiek 

binnen de zorg. 

2004 – 2011 - CZ-1Ste medewerker 

Werkzaamheden: 

Het mede zorgdragen voor het doelmatig en planmatig functioneren van de 

groep. 

Het begeleiden en functioneel leidinggeven op de afdeling aan 

medewerkers, die specifieke werkzaamheden verrichten. 

Het beoordelen en/of uitvoeren van administratieve verwerkingen. 

Het uitvoeren van controles Overige werkzaamheden. 

Voeren van sollicitatie/functioneringsgesprekken en overige HRM taken. 

2001- 2004 - CZ-Belteam medewerker afdeling Declaraties 1 serviceteam 

Werkzaamheden: 

Het afhandelen van de telefoon. 

Verstrekken van informatie. 

Het registreren, signaleren en doen van rapportages. 

PERSONALIA 
  

  

  

  

  

 

TALEN 
Nederlands 

 
Engels 

IT-KENNIS 
MS Word 

MS Excel 

MS Powerpoint 

COMPETENTIES 
Overtuigingskracht 

Resultaatgericht 

Besluitvaardig 

Commercieel inzicht 



 
 
 
 
 

Opleiding 

 
1993 - 1996 Beatrix MAVO 

 
1996 - 1999 MTRO “De Rooi Pannen” 

afd. Management-Horeca-Toerisme 

Cum Laude afgestudeerd 

 
2004 - 2005 MBO-plus ROC Midden Brabant 

afd. Management – Economie 

Cum Laude afgestudeerd 

 
 
 

Trainingen 
 

2002 Klantgericht communiceren 
 

2005 Communicatie technieken 
 

2006 Leiding geven voor 1ste medewerkers 

2012 Acces en Excel 
 

2014 Dierengeneeskunde 

 
 

 
INTERESSES 

Fotografie – 

Ondernemen – Fitness 
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