
Curriculum vitae 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres  

 

Persoonlijke presentatie 

Als administratief medewerker zou ik graag een afwisselende baan vinden met 

een combinatie van klantcontact, het regelen en organiseren, de Nederlandse en 

Engelse taal.  Mijn ideale werkgever bevindt zich maximaal 25 kilometer van 

Waalwijk en is een overheidsinstelling, onderwijs- of een zorginstelling. Maar ik 

sluit geen enkele branche op voorhand uit.  

Werkervaring 

Klantenservicemedewerker Alcura 

dec 2020 | 32 p.w. 

Telefonisch benaderen van gebruikers van medische hulpmiddelen om een vervolgbestelling te 

plaatsen of een vervangend product aan te bieden. 

Medewerker klantenservice Brabant Water 

sep. 2019 – november 2020 | 36 p.w. 

Telefonische aan- en afmeldingen verwerken in de database. Meterstanden verwerken in de 

database. Gesprekken zijn zowel in het Nederlands als Engels. Daarnaast verwerk ik de gegevens op 

de overeenkomsten die mensen hebben gecontroleerd en aangevuld. 

Telefonist Onderwijsgroep Tilburg 

dec. 2018 - sep. 2019 | 40 p.w. 

 

Het telefonisch aannemen van ziekmeldingen van leerlingen. Deze verwerken in Magister en 

Eduarte. Daarnaast alle telefoongesprekken aannemen voor 15 locaties en deze of doorverbinden 

naar de juiste persoon, of zelf afhandelen of een terugbelverzoek maken via Outlook. 



Commercieel medewerker binnendienst (telefonische verkoop) Kunst.nl 

jun. 2018 - okt. 2018 | 28 p.w. 

Koude acquisitie 

Medewerker klantenservice CZ 

aug. 2017 - okt. 2017 | 32 p.w. 

eindejaarsproject 

 

Medewerker klantenservice Zilveren Kruis/Achmea 

sep. 2016 - dec. 2016 | 32 p.w. 

eindejaarsproject 

 

Medewerker klantenservice Essent 

aug. 2015 - apr. 2016 | 40 p.w. 

verhuizingen regleren, meterstanden verwerken, klachten afwikkelen 

 

Callcentermedewerker (outbound) HMS Contact Centers 

aug. 2010 - aug. 2015 | 40 p.w. 

klantenservice voor diverse bedrijven en telefonische verkoop 

 

Projectsecretaresse Provincie Noord-Brabant 

aug. 2009 - jun. 2010 | 40 p.w. 

ondersteunende functie voor het project N69. 

Afdelingssecretaresse Gemeente Tilburg 

sep. 2008 - mrt. 2009 | 40 p.w. 

vergaderingen voorbereiden en notuleren, ruimtes reserveren, relatiegeschenken regelen, 

telefooncontact met bewoners. 

Medewerker klantenservice Rabobank Nederland (Via Vedior / Adecco) 

apr. 2008 - sep. 2008 | 36 p.w. 

alle klantvragen behandelen of doorzetten voor particuliere klanten van de Rabobank. 

Afdelingssecretaresse Gemeente Tilburg  

feb. 2008 - apr. 2008 | 40 p.w. 

Correspondentie en archivering tijdens de langere afwezigheid van een medewerker 

 

Secretaresse Schouten en Nelissen 

jan. 2008 - jan. 2008 | 40 p.w.  

Alle voorkomende werkzaamheden 

 



afdelingssecretaresse Uitgeverij Malmberg 

aug. 2006 - dec. 2006 | 40 p.w. 

alle voorkomende werkzaamhede 

Juridisch secretaresse advocatenkantoor de Voort 

aug. 2006 - nov. 2006 | 40 p.w. 

Alle voorkomende werkzaamheden 

 

afdelingssecretaresse Universiteit van Tilburg 

mei. 1998 - aug. 2006 | 40 p.w. 

alle voorkomende werkzaamheden 

 

 

Opleidingen 

wft (wet financieel toezicht) basisdeskundigheid (cursus)  

jul. 2017 - jul. 2017                |  Diploma Ja 

 

 

wft (wet financieel toezicht) schade particulier (cursus)  

okt. 2016 - dec. 2016                |  Diploma Ja 

Niet bijgehouden 

wft (wet financieel toezicht) zorg  (cursus)  

sep. 2016 - nov. 2016 

 

secretaresse opleiding (meao)  

aug. 1990 - mei. 1994                |  Diploma Ja 

 

mavo-4  

aug. 1986 - mei. 1990                |  Diploma Ja 

 

Talen 
Taal Mondeling Schriftelijk 

Nederlands Uitstekend Uitstekend 

Duits Redelijk Redelijk 

Engels Goed Goed 

 

Rijbewijzen 

• B  



Competenties 

Aandacht voor anderen  

In mijn werk vind ik het belangrijk om iets voor anderen te betekenen. 

Betrouwbaar en eerlijk zijn  

Als ik iets afspreek doe ik het ook, en ik zal me altijd 200% inzetten. 

Logisch nadenken  

Wanneer een klant belt met een situatie waar hij zelf niet uitkomt vind ik het een uitdaging om die 

situatie te duiden en daarna met de klant de situatie op te lossen. 

Plannen en organiseren  

In mijn werk als secretaresse, maar ook privé heb ik veel dingen geregeld en georganiseerd.  

Klantgericht werken  

Ik wil een klant benaderen zoals ik zelf behandeld wil worden, en daar de tijd voor krijgen. 

Werken volgens de regels  

Zolang ik de regels begrijp en ik de procedures nuttig vind, is het prettig om een kader te hebben 

Contact maken en netwerken  

Ik ben niet haantje de voorste, en zoek geen baan waarbij ik alleen maar met een headset op werk, 

maar ik vind contact met mensen in persoon of telefonisch wel belangrijk 

Omgaan met verandering  

Veranderingen bieden kansen. Zo ook mijn beenamputatie en mijn aangeboren handicap. Een glas is 

halfvol. 

Interesses 

Handbiken 

Lekker naar buiten, de natuur in met mijn man en vrienden 

Wandelen 

Trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse die ik al 2 keer volbracht heb. 

Puzzelen 

Sudoku en Wie is de Mol 

Koken 

Voor vrienden of gewoon voor mijn man en mezelf. 

Voetbal 

De sfeer van een wedstrijd is bijzonder 

Muziek 

Muziek is emotie 

Mensen 

Ik ben nieuwsgierig naar wat ze drijft. 


