Curriculum Vitae

Personalia

Profiel
Ik ben een optimistisch en vriendelijk persoon van nature. De rode draad in mijn
werkverleden blijkt dat ik ‘servicegericht’ ben. In een periode van 6 maanden heb ik
stage gelopen bij een dierenasiel en daar waren vaak schrijnende situaties en dan is
het knop om en doorgaan. Het vertrouwen had ik ook gekweekt en dat resulteerde
erin dat ik zelfstandig katten mocht castreren en hechten. Verder deel ik graag mijn
passie en kennis voor dier en welzijn. Denk aan gedrag, voeding en socialisatie. Mijn
visie voor de toekomst is dat ik een onmisbare schakel word.

Werkervaring
Januari 2017 - tot heden

Post NL te Tilburg
Postbezorger
Het bezorgen van de post

juni 2016 - juli 2016

Van Arendonk Schoenen te Tilburg
Verkoopmedewerker
Verkopen van schoenen en accessoires

september 2014 - december 2014

Teleperformance te Tilburg
Klantenservicemedewerker
Inbound klantcontact

januari 2014 - maart 2014

Solvid Ondernemen te Tilburg
Front Office Medewerker
Baliewerkzaamheden

mei 2012 - oktober 2012

Van der Fluit Assurantiën te Tilburg
Polismederwerker
Invoer van provinciale en volmacht polissen

juli 2011 - december 2011

DM back on Track te Tilburg
Front Office medewerker
Baliewerkzaamheden

maart 2007 - november 2009

Hondentrimsalon Scooby te Tilburg
Hondentrimmer
Knippen en/of scheren van honden

oktober 2005 - maart 2006

Dierenasiel te Tilburg
Dierenartsassistente
Diverse werkzaamheden

augustus 2000 - mei 2005

Beau Beerens te Tilburg
Verkoopmedewerker
Verkopen van schoenen en accessoires

Opleidingen en cursussen
maart 2007 - april 2009

Hondentrimmer
Cursuscentrum Dierenverzorging te Barneveld

november 2005 - mei 2007

Dierenartsassistente
NTI Opleidingsinstituut

september 1996 - mei 1997

Administratief medewerker
KMBO Administratief te Tilburg

september 1990 - mei 1994

VMBO TL
Quirijn te Tilburg

Talen en systeemkennis
Nederlands
Engels
PC kennis

Moedertaal
Mondeling redelijk, schriftelijk redelijk
Microsoft Office, Excel

Overige informatie
Graag wandel ik dagelijks met mijn hond, baantjes zwemmen, een goeie film zo nu
en dan en daarbij zijn de eerste 10 min. erg belangrijk (ik ben nogal kritisch). Muziek
luisteren vind ik heerlijk en af en toe lees ik een boek.

