Referentie 174

Ik ben een vrouw van 52 jaar
en opzoek naar werk!
Een werkomgeving, waar ik zowel
zelfstandig als in teamverband mijn
kennis en ervaring in kan inzetten.

Talen
Nederlands Engels Duits
moedertaal spreken goed spreken goed
spreken goed schrijven goed schrijven redelijk
schrijven goed

Opleiding
Schriftelijke Communicatie Nederlands: 1994 - 1995 Diploma
Cafébedrijf: 1992 Diploma
Machineschrijven blind: 1988 - 1989 Diploma
Ondernemersdiploma: 1986 - 1987 Diploma
MTS Vakschool Schoonhoven "goudsmid": 1980 - 1984 Diploma
LTS C-niveau "mechanische technieken": 1978 - 1980 Diploma
Lezersgericht schrijven Schroevers: 2006 Certificaat
Schriftelijk Rapporteren: 2005 Certificaat
Emotionele Intelligentie: 2004 Certificaat
FrontPage 2000 basis & vervolg: 2000/2001 Certificaat
Effectiever Verkopen / Mecuri Goldmann: 1991

Kennis
• Microsoft office: Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Visio etc.
• Internet / intranet
• AFAS, SAP Applicatie, offertes, vakantie- urenregistratie, projectregistratie etc.
• Boekhoudkundige administratie: kas-, inkoop-, verkoop- en bankboek, memoriaal

Beschikbaarheid
40 uur per week

Bedrijven
Vrijwilligerswerk Delta Psychiatrisch Ziekenhuis "Kennel"
2013 (september) - 2014 (mei)
Verzorgen en dergelijke van de huisdier van cliënten die verblijven in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Als de situatie
het toelaat verzorging in samenwerking met cliënt.

Administratief/secretarieel en logistiek medewerkster
2012 (januari t/m juli) Napoleon Gourmet Grills - Wolff Steel Holland BV
Als logistiek medewerker heb je een proactieve houding en houdt je je bezig met de goederen binnen een bedrijf. Je
zorgt
ervoor dat het hele productieproces zo soepel mogelijk verloopt, van het inboeken van de order tot facturatie. Als
logistiek medewerker denk je vooruit en lopen de werkzaamheden zeer uiteen, van het maken van orders tot het laden
en
lossen van vrachtwagens.

Allround secretaresse
2011 (juni t/m december) Smart Group Mobiliteit
Ondersteuning directie en consultancy
Smart Group anticipeert op veranderingen binnen bedrijven. Veranderingsprocessen “afbouwen en opbouwen”, zowel
voor organisatie als voor elke betrokken medewerker een perspectief creëren. Beschrijven van werkprocessen,
rapporten creëren en uitwerken, algehele begeleiding en ondersteuning. Alle dagelijkse tot de functie behorende
activiteiten

Bestuurssecretaresse
2010 (oktober) - 2011 (maart) Stade Advies
Ondersteuning voor het bestuur - Ressorteert hiërarchisch onder het bestuur
Het verrichten van secretariële activiteiten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden met betrekking tot
secretariële/organisatorische activiteiten. De functie is vaak een spin in het web.

Administratie projectmedewerkster
2010 (januari) - 2011 (maart) Stade Advies, VHOS Vereniging Huurders Overleg Soest
(gecombineerde functie projectmedewerkster en bestuurssecretaresse)

Ondersteuning voor het bestuur/adviseurs en secretariële ondersteuning bij Huurdersvereniging
Beheren van agenda’s, verzorgen van afspraken, aannemen telefoon, Zelfstandig opstellen en verwerken van
correspondentie, Verzorgen van werkarchieven, afhandeling klachten huurders, ledenadministratie, archiveren,
inkopen, inkomende en uitgaande post registratie, organiseren van in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen,
notuleren bestuurlijke overleggen en alle tot de functie te rekenen activiteiten.

Afdelingssecretaresse
2009 Stade Advies, Mitropool Huurdersverening Utrecht
Ondersteuning voor adviseurs en secretariële ondersteuning bij Huurdersvereniging
beheren van agenda’s, verzorgen van afspraken, aannemen telefoon, zelfstandig opstellen en verwerken van
correspondentie, verzorgen van werkarchieven, afhandeling klachten huurders, ledenadministratie, archiveren,
inkopen, inkomende en uitgaande post registratie, organiseren van in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen,
notuleren bestuurlijke overleggen en alle tot de functie te rekenen activiteiten.

Management Assistent
1989 - 2009 Zenith Data Systems, Bull Benelux, Compaq, Hewlett Packard
(Zenith fusie Bull / Compaq fusie Hewlett Packard)

Ondersteuning managers/directie
Verzorgen/afhandelen van inkomende en uitgaande post, maken van afspraken, agenda beheer, diverse inkopen,
Verzorgen /afhandelen van inkomende en uitgaande post, notuleren van vergaderingen/overleggen, accuraat en
efficiënt archiveren, huisvestingszaken, opvang bezoek, opvang en begeleiding nieuwe medewerkers, facilitaire zaken
regelen voor nieuwe medewerkers, telefoonverkeer, boeken van ruimtes zowel intern als extern, catering en benodigde
apparatuur verzorgen/aanvragen, back-up voor collega secretaresses, organiseren van evenementen, teamoverleg,
teamuitjes, nemen van verantwoordelijkheid voor afronding van activiteiten en alle tot de functie te rekenen activiteiten.

Goudsmid
1983 - 1989 Juwelier van Achterbergh
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. betreffende Ondernemer (directeur/eigenaar)
Vereist is een technisch/creatief en constructief inzicht. Ontwerpen, vermaken en repareren van sieraden (van begin tot
eind product. In- en verkoop van goederen. Inzicht en denkvermogen m.b.t. commerciële zaken. Zelfstandig kunnen
waarnemen van de onderneming tijdens vakantie van de, directeur/eigenaar. Diverse administratieve werkzaamheden,
goed en sociaal contact met de klanten, adviseren bij ontwerp wensen of aankopen verantwoordelijk- en deskundigheid
zowel in werkplaats als in de winkel. Ontvangen van leveranciers, bezoeken van beurzen, etaleren, advertenties en
foldermateriaal uitwerken/afhandelen. Verzorgen van registratie en verzending uitgaande post. Alle overige tot de
functie te rekenen incidentele werkzaamheden.

Een ervaren
kracht is
uiteindelijk
een
meerwaarde
voor een
bedrijf

