
  
 

 

Ervaring 

 

Receptioniste vrijwilligerswerk Wijkcentrum De Poorten 

Contour de Twern 2020 - heden 

 

Administratief medewerkster Vrijwilligerswerk Rode Kruis  

2018 - 2020 

Inkomende en uitgaande post en correspondentie . 

Receptietaken en alle voorkomende secretariële taken. 

 

Administratief medewerkster / e-recruter Adecco 2017 - 2018 

Benaderen en matchen kandidaten aan passende vacatures. 

Controleren van contracten en verwerken in diverse systemen. 

Telefonisch benaderen van klanten en potentiële 

uitzendkrachten. 

 

Secretaresse, Mee, Regio Tilburg (via Tempo-Team) 2015 - 

2016 

Inkomende en uitgaande post en correspondentie verzorgen. 

Het uitwerken en controleren van rapportages. 

Aanmaken van cliëntdossiers. 

Receptietaken en voorkomende secretariële taken.  

Reserveren van vergaderruimten. 

Verzorgen van het digitaal- en papier archief. 

 

Ambassadeur voor WeHelpen, www.wehelpen.nl  2014 - 2017 

Contacten leggen met instanties om meer bekendheid te geven 

aan WeHelpen. Organiseren van bijeenkomsten en deelnemen 

aan deze bijeenkomsten om WeHelpen te promoten. 

 

Secretaresse, CZ, Breda en Tilburg 2012 - 2013 

Beheren van complexe agenda's (zorginkopers, managers).  

Organiseren van bijeenkomsten zowel intern als extern.  

Relatiebeheer telefonisch en schriftelijk. 

Alle overige secretariële taken. 

 

Receptioniste administratief medewerkster, Aob-Compaz, 

Tilburg 2010 - 2011 

Aanmaken van cliëntdossiers en het uitwerken van 

rapportages voor het UWV. 

Plannen van afspraken en uitnodigen van de cliënten. 

Verwerken van cliëntgegevens in BIAC.  

Ontvangen van cliënten en het beantwoorden van vragen van 

klanten en - medewerkers. (In het Engels en in het Duits.) 

Voorbereiden en notuleren van vergaderingen. 

In- en uitgaande post verzorgen en het bedienen van de 

telefooncentrale. 

 
 

 

 

Allround en 
veelzijdig 

secretaresse met 
een brede 

ervaring in het 
commerciële en 
sociale domein. 

 



Commercieel Medewerker Binnendienst, Bos Medical 

B.V.2007 - 2008 

Offertes opstellen en nabellen. 

Orders verwerken.  

Verzorgen van facturatie. 

Telefonisch en schriftelijk contact onderhouden met relaties. 

Waaronder het afhandelen van kachten. 

 

Secretaresse, HSK Groep BV  te Rosmalen 2007 

Voor taken: zie AOB Compaz. 

 

Diverse functies  binnen Fontys Hogescholen te Tilburg 1987 - 

2006 

Medewerkster Bureau Studievoortgang Hogeschool 

Pedagogiek   

Administratieve verwerking van resultaten van de studenten.   

Maken van vrijstellingen en getuigschriften. 

Schriftelijk, telefonisch en persoonlijk informatie verstrekken. 

Medewerkster Informatie Centrum 

Verstrekken van informatie op studiebeurzen en 

informatieavonden op scholen.  

Organiseren van open dagen en bijeenkomsten. 

Brochures controleren op juiste inhoud en verzenden naar 

belangstellenden. Telefonisch en persoonlijk informatie 

verstrekken aan aspirant-studenten en ouders over de te 

volgen opleidingen. 

Snel wisselende informatie up-to-date houden. 

Managementassistente/clusterassistente 

Secretariële ondersteuning verlenen aan docenten en 

vakgroepleiders. 

Lesroosters, examenroosters en groepsindelingen maken. 

Opmaken van studiegidsen en opleidingsbrochures. 

Notuleren van vergaderingen. 

 

Diverse administratieve en secretariële functies bij o.a. TBV 

Wonen, GAK Tilburg, Accountants- en Belastingadviesbureau 

NCB, Parker Pen Benelux BV en Bergler Automatisering B.V. 

 
Opleidingen 

  

C.A.V.V. Secretarieel medewerkster, met de talen duist en 

Engels. Diploma behaald. 

Mavo-4, Norbertusmavo, Tilburg. Diploma behaald. 

HBO werk- en denkniveau. 

 

Cursussen en trainingen 

MS-Office (Outlook, Word, Excel, Access en PowerPoint). 

Specifieke studenten- en personeel informatie systemen en 

rooster en planprogramma's. 
 


