Ervaren zorgmedewerker
Ik ben een sociale en betrokken vrouw met een collegiale instelling en
passie voor zorg- en dienstverlening. Ik heb goede communicatieve
vaardigheden en ben een harde werker. Daarnaast biedt ik graag een
helpende hand en haal ik hier voldoening uit. Mijn voorkeur ligt dan ook bij
een functie in een zorgomgeving.

PERSONALIA

WERKERVARING
2014 - Heden Vrijwilligster | RIBW in Waalwijk, is gespecialiseerd in de
begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening.
o Mensen ondersteunen bij verschillende activiteiten zoals het maken van
3D kaarten;
o Bij de lunch koffie en thee schenken;
o Persoonlijke verzorging bieden zoals:
o Haren wassen en in model brengen;
o Epileren;
o Verzorgen van nagels.
o Contact maken met bewoners wanneer er vraag naar is.

2011 - 2013
-

OPLEIDINGEN
2007 – 2008 Verzorging niveau 3
via de Schakelring
(diploma niet behaald)
1990 – 1991 Verzorgingsassistente
niveau 2 aan het ROC in Tilburg
(diploma behaald)

Interieur- en exterieurverzorgster | Brabant In- en
exterieurverzorging B.V
o Diverse schoonmaakwerkzaamheden bij verschillende bedrijven zoals:
o Stofzuigen;
o Legen van de prullenbakken;
o Tafels schoonmaken;
o Toiletten schoonmaken.
o Diverse schoonmaakwerkzaamheden in flats zoals:
o Schoonmaken van de ramen;
o Vegen van de vloeren en de lift;
o Schoonmaken van de buitendeuren.
2010 - 2011
o

o

Interieurverzorgster | Thebe thuiszorg in Waalwijk

Diverse schoonmaakwerkzaamheden bij mensen in de thuissituatie
wanneer ze dit niet meer zelfstandig kunnen zoals:
o Stofzuigen;
o Schoonmaken van de ramen;
o Schoonmaken van de keuken.
Contact maken met de klanten wanneer hier behoefte aan is.

1991 – 2009 Keukenassistente | Stichting de Schakelring in Waalwijk, is
1986 – 1990 LEAO de Overlaat in
Waalwijk richting administratie
B/c (diploma behaald)
Talenkennis:
Nederlands – goed in woord en
geschrift
Engels – goed in woord en
geschrift

een zorgorganisatie in Midden-Brabant. Aan voornamelijk ouderen en chronisch
zieken.
o Meehelpen met werkzaamheden in de keuken zoals het bereiden van
koude voor- en nagerechten;
o Schoonhouden van de keuken;
o Verkopen van broodjes, slaatjes en dranken in het restaurant.

