
Curriculum vitae Rens Hensen 
 
 

 
Ambitie en gewenst zoekprofiel 
Mijn ambitie is om binnen een dynamische omgeving een gerichte 
service te verlenen om zo tot een optimaal resultaat te kunnen 
komen. 
Mijn kwaliteiten komen het beste tot zijn recht bij een organisatie of 
bedrijf waar ik kan fungeren als vraagbaak voor anderen en waar 

sprake is van afwisseling binnen de werkzaamheden. 
Het faciliteren en inspelen op de vraag van zowel de interne als externe klant en hierbij continu de 
voortgangscontrole bewaken.  Het is immers belangrijk dat de klant te spreken is over de wijze 
van dienstverlening. 
Daarnaast hecht ik veel waarde aan het teambelang en vind ik een informele sfeer onderling dan 
ook essentieel om zo het maximale rendement te kunnen behalen. 
 
Karaktereigenschappen 
accuraat, integer, hulpvaardig, teamspeler, doelgericht, doorzetter. 
 
Persoonlijke  gegevens 
 
 
 
 
 
Rijbewijs: B 
 

 
Werkervaring 
Periode :1991-2020 
 
Conciërge 
Augustus 2018- Juni 2020 Onderwijsgroep ROC te Tilburg 
Openen en sluiten van het pand, toezicht houden in de pauzes, verrichten van klussen en andere 
facilitaire zaken, contacten met leveranciers. 
 
Servicemedewerker Facilitaire Zaken 
Juni 2017 – September 2017 Belastingdienst te Breda 
Medewerker Receptie, distributie van in- en uitgaande post en kantoorartikelen, monteurs 
begeleiding, kleine reparaties, service verlenen. 
 
Bezorger Medicijnen 
September – Oktober 2016 Apotheek Van Gorp en Groenewoud te Tilburg 
Bezorgen van medicijnen, service verlenen. 
  



Stage Facilitair Medewerker 
April – Juli 2016 Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg 
Ondersteuning Tapijt project, Reprowerkzaamheden, technische dienst en post- en 
koerierswerkzaamheden. 
 
Medewerker Postkamer 
Juli – Oktober 2015 Amphia Ziekenhuis te Breda 
Registratie in- en uitgaande poststukken alsmede archiefbeheer fysiek en digitaal 
 
Medewerker DIV 
Juli- December 2013 UWV te Tilburg 
Registratie in- en uitgaande poststukken alsmede archiefbeheer fysiek en digitaal 
2011-2012 CZ Zorgverzekeraar te Tilburg 
 
Medewerker Postkamer 
2010-2011 Gemeente Tilburg 
Distributie van in- en uitgaande poststukken 
 
Medewerker Facilitaire Zaken 
2000-2009 VGZ Zorgverzekeraar te Tilburg 
Registratie in- en uitgaande poststukken alsmede archiefbeheer, inkoop van 
kantoorbenodigdheden, servicedesk werkzaamheden, kleine reparaties   
 
Medewerker Facilitaire Zaken 
1991-1999 Arbeidsvoorziening te Tilburg 
Registratie in- en uitgaande poststukken alsmede archiefbeheer, inkoop van 
kantoorbenodigdheden, servicedesk werkzaamheden, kleine reparaties   
 
Banketbakker 
1987-1990 
Brood- en banketbakkerij Vromans te Gilze-Rijen, banketbakkerij Mathijsen te Tilburg 
alle voorkomende werkzaamheden die tot het banketbakkersvak behoren. 
 
Opleidingen 
Periode : april 1995 – september 1998 
SOD Documentaire informatievoorziening 
& administratieve organisatie te Woerden 
Periode :1983-1989 
CBM en De Westhoeve te Tilburg 
3e en 2e banketbakkersbediende 
 
Talenkennis 
Nederlands, Engels 
 
Computerkennis 
Microsoft Office, internet 
 
Interesses 
Musiceren als singer-songwriter. 


