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Geboren     Tilburg, 16 mei 1975 
 
 

 
  Profiel 
  Ik ben een pro actief persoon die in verschillende functies een flinke dosis ervaring 

heeft opgedaan bij zowel Health & Racquet Clubs als op de Financiële Administratie in de 
Utiliteitsbouw. Ik werk gestructureerd en netjes. Ik ben er aan gewend onder tijdsdruk te 
werken, stel me flexibel op en heb een enorme gedrevenheid. Daarnaast heb ik een open 
persoonlijkheid die je nooit zal betrappen op een slecht humeur. 
 

 
 
 
 
2021 – heden Sportinstructeur 

Familyfit Healthcenter, Kaatsheuvel 
één uur per week 

   •Bodypump (kracht). 
 
2019 – heden Sportinstructeur 

Club Pellikaan, Goirle 
één uur per week 

•Total Body Workout, Lowimpact (spierverstevigen). 
•Aqua aerobics (conditietraining in het water). 
•Bodypump (kracht). 
Resultaat : Door mijn open persoonlijkheid word ik 
snel geaccepteerd door nieuwe mensen. Wegens mijn zeer ruime ervaring als sport 
instructeur en mijn innerlijke drijfveer is iedere les van kwaliteit verzekerd en laat het 
altijd weer een feestje zijn. Onder andere de reacties na de les bevestigen dit 
wekelijks en maakt me blij. 

 
2001 – heden Sportinstructeur 

Club Pellikaan, Tilburg 
diverse uren op aanvraag 

•Total Body Workout, Lowimpact (spierverstevigen). 
•Bodypump (kracht). 
•Bodyjam (dans). 
•Bodyattack (conditie). 
•High impact aerobics (conditie). 
•Ski fit (voorbereiding op ski-vakantie). 
•Big Diët (bekend van tv). 

 
2000 – 2001 Sportinstructeur 

Sylphide Dansstudio, Tilburg 
•Receptie. 
•Low impact aerobics. 
•High impact aerobics (conditie). 

Persoonlijke gegevens 

Werkervaring 



 
 
•Basis step (conditietraining m.b.v. een bankje). 
•Total Body Workout Lowimpact (spierverstevigen). 
•Fitness begeleiding. 

 
1997 – 2019 Financieel Administratief Medewerker 

Pellikaan Bouwbedrijf BV, Tilburg 
In een financieel team van vier medewerkers ben ik de verantwoordelijke geweest voor de 
gehele algemene crediteuren administratie. Mijn werkwijze is zeer nauwkeurig, waardoor de 
administratie continu uitstekend is bijgehouden. 

•Crediteurenadministratie beheer : het administratieve proces dat een inkoop factuur 
doorloopt tot met de financiële afwikkeling en boekhoudkundige eind- verwerking 
hiervan. 
•Liquiditeitspositie in beeld brengen van het Bouwbedrijf, Bau-Unternehmen en  
Construction. 
•Het dagelijks administratief verwerken van bankmutaties van inkomende binnen- en 
buitenlandse bankafschriften. 
•Uiteenlopende grootboekrekeningen inzichtelijk maken voor collega's. 

  •Archiveren. 
Resultaat : Door mijn jarenlange financiële ervaring is de crediteuren administratie 
dagelijks bijgewerkt en voor mijn collega's goed inzichtelijk. Betalingen worden 
wekelijks, zo nodig dagelijks, maar altijd tijdig gedaan. Door mijn betrokkenheid en 
flexibiliteit ben ik voor diverse functies inzetbaar en vind deze afwisseling erg leuk. 
 

Ter ondersteuning en langdurige vervanging van collega's verrichtte ik tevens de volgende 
werkzaamheden : 

•Debiteurenadministratie beheer : Het opstellen van verkoop facturen, het inboeken 
van verkoop facturen, debiteurenkaarten aanvullen, planningen aanpassen, dag 
prognoses aanvullen, de digitale verzending van de verkoop facturen met bijhorende 
documenten naar diverse landen, gemeenten of instellingen. 
•Kas uitbetalingen in euro en GB-pond. 
•Uitbetalen van declaraties in euro en GB-pond. 
•Receptie werkzaamheden zoals het gastvrij ontvangen van klanten, goederen 
ontvangst, kantine werkzaamheden, beheer vergaderzalen. 
•De telefooncentrale kan ik bedienen. 
•Correspondentie werkzaamheden, zoals het coderen en intern verdelen van 
binnenkomende post. 

 
1996  Administratief Medewerker 

Kialite Plasticon, Tilburg 
Tijdens mijn eerste jaar HBO Marketing Communicatie werkte ik parttime. 
In directe samenwerking met de office manager was ik verantwoordelijk voor : 

•Crediteurenadministratie : facturen voorzien van bijhorende opdracht, pakbon, 
vrachtbrief. 
•Correspondentie. 
•Receptie : post openen, intern verdelen. 
•Telefoon. 
•Personeelsadministratie : uren registratie. 

  •Kas : het uitbetalen van declaraties. 
  
1994 Koninklijke Luchtmacht, vliegbasis Eindhoven 
 Administratieve stage, MEAO Triborgh College 
 
 
 
 
 
2016 Leefstijlcoach 
 Opleidingen2000, Nieuwegein 
 cursus afgerond 

Opleidingen, Cursussen 



 
 
2012        EHBO (behaald) 
2012        AED (behaald) 
2012 BHV (behaald) 
 
 
2001 - 2006 HDD Group Fitness Professionals 
 Les Mills, Breda 
 •Bodypump 
 •Bodyjam 
 •Bodyattack 
 Certificaten behaald 
 
 
2001 - huidig Les Mills, Masterworkshop ieder jaarlijks i.v.m. bevoegdheid accreditatie Bodypump 
 
 
2000 Aerobics Fitness Nederland, Weert 
 Basis opleiding aerobics en fitness 
 Theorie- en praktijkdiploma behaald 8 juni 2000 
 
 
1996 Marketingcommunicatie 
 Fontys Hogeschool, Eindhoven 
 
1992 - 1996 MEAO, Tilburg 
 Triborgh College, Tilburg 
 Bedrijfsadministratie, niveau 4 
 Diploma behaald 5 juli 1996 
 
 
 
 
 
 
2014 – 2018 Stembureaulid 

Gemeente, Tilburg 
 
2011 – 2012 Vrijwilligerswerk 

Poppodium 013, Tilburg 
•Bar & Catering 

 
Interesses Sport is mijn passie. Een goede gezondheid vind ik belangrijk. Regelmatig bezoek ik 

lezingen, trainingen betrekking hebbende op een gezonde, vitale leefwijze. Verder 
hebben eerlijkheid en rechtvaardigheid mijn streven. Sociale aspecten in maatschappij 
hebben mijn interesse. 

Cursussen Sinds 2007 diverse jaren Bedrijfshulpverlener geweest bij werkgever, tevens tot 2012 in 
het bezit geweest van een geldig EHBO + AED diploma. 

 Ieder jaarkwartaal een dagvullende intensieve instructor masterworkshop van Les Mills 
i.v.m. bevoegdheid accreditatie Bodypump. 

Vreemde talen Goede beheersing van Engels in woord en geschrift en Duits in woord. 
Computerkennis Boekhoudprogramma AS/400, Kraan (bouwsector). MS Office, Outlook, Word en Excel. 
Vrije tijd Familie, gezelligheid, sport, natuur, mode, muziek, bijhouden van actualiteiten via 

diverse media. 

Aanvullende informatie, vrijwilligerswerk, hobby’s 

 


