Curriculum Vitae

Profiel:
Ik pak elke uitdaging aan met 100% motivatie, hoe moeilijk dan ook. Daarnaast ben ik graag
betrokken en probeer ik altijd iets bij te dragen aan het werk dat ik doe, wat betekent dat ik met
mijn betrokkenheid positieve ontwikkelingen in gang wil zetten. Verder ben ik direct en duidelijk,
zodat mijn collega’s mij meteen kunnen begrijpen en daarom duidelijkheid kan scheppen in de
communicatie tussen mij en het team. Daarbij beschik ik over goede communicatievaardigheden. Ik
kan daarom makkelijk contact leggen en relaties opbouwen met mijn collega’s.
Naast veelal theoretische vaardigheden, ben ik ook zeer praktisch ingesteld. Ik kan namelijk heel
goed met mijn handen werken en daardoor ook goed het beeld in mijn hoofd naar de realiteit
brengen. Daarbij helpt mijn creativiteit een hele hoop, want hierdoor ben ik in staat om problemen
op verschillende manieren aan te pakken en dus ook out-of-the-box te denken. Daarnaast doe ik
mijn werk ook altijd zorgvuldig zodat de kans op fouten zo klein mogelijk blijft, en wanneer er iets
fout gaat raak ik niet in onnodig stres en paniek. Ik kijk hier dan op een flexibele manier naar,
waardoor het makkelijker wordt om dit probleem op te lossen.

Werkervaring:
10/1996 – 02/2015

Assemblagemedewerker/ v.Esch bv, Goirle
Bij v. Esch B.V. te Goirle ben ik in 1996 begonnen als productiemedewerker en daaruit gegroeid tot
assemblagemedewerker. Mijn taken waren het produceren/assembleren en verzenden van
producten. De producten moest ik op maat afzagen, in elkaar zetten en in dozen verpakken.
Vervolgens afleveren in het magazijn en de voorraad inventariseren. Na de inventarisatie moest ik
de producten die niet op voorraad waren, klaarmaken voor verzending.
Referentie:
v.Esch bv

contactpersonen: Kevin van Esch of Paul Tuerlings

Opleiding:
08/1991 – 06/1995

Vmbo-verzorging/ De Stroom, Goirle
Ik heb deze opleiding gevolgd op middelbare school De Stroom te Goirle. Na vier jaar gestudeerd te
hebben aan deze school, heb ik succesvol de opleiding Vmbo-verzorging behaald.

Vaardigheden:
Taalvaardigheden:
Nederlands
Engels

Spreken
Vloeiend
Goed

Lezen
Vloeiend
Goed

Schrijven
Goed
Matig

Computervaardigheden:
 Basisvaardigheden in computergebruik
 Microsoft Office Suite

Overige Activiteiten
Naast verschillende activiteiten met mijn twee kinderen, hou ik ervan om te lezen, reizen en ben ik
creatief bezig met bloemen en wenskaarten. Door veel boeken te lezen heb ik kennis kunnen
opdoen over verschillende zaken, waaronder de culturen in andere landen. Hierdoor kan ik makkelijk
met mensen omgaan van verschillende culturen, en daarnaast heeft dat ook mijn interesse in reizen
ontwikkeld.
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