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Profiel
Ik zie mijzelf als een accuraat, energiek en betrouwbaar persoon. Kan mijzelf goed
uitdrukken en werk graag samen met collega’s in een team en ben een harde werker. Het
ontvangen en informeren van bezoekers vind ik leuk, ik ben representatief en flexibel in
mijn werk.

Werkervaring
2016 tot heden:

Vrijwilliger bij het PUB Den Bosch
- Contact leggen met dak en thuislozen, het bieden van een
luisterend oor en het aansturen bij hun dagactiviteiten,
zoals bijvoorbeeld het samen koken.

2015 tot heden:

Vrijwilliger bij St .Vluchtelingenwerk Locatie AC Den
Bosch
- Het bijwonen en verslaglegging maken van de gehoren.
Bij de gehoren wordt de vluchteling gevraagd naar zijn
vluchtverhaal in het bijzijn van een ambtenaar van het
IND en een tolk.

2013 tot 2015 :

Vrijwilliger bij KempenHaeghe in Heeze
- Ik hielp bij de oudere gehandicapten met de muziekactiviteitengroep.

1990 tot 2014 :

Secretariaatsmedewerker bij Gezondheidscentrum Samen
Beter
- receptie werkzaamheden cq telefoniste
- correspondentie verzorgen
- personeelsdossiers aanmaken
- agenda’s, roosters en verjaardagen bijhouden
- notuleren van kleine overleggen
- bekend met Word, Exel en Outlook
- ziekteverzuim melden
- mutaties van Zorgverzekeraars invoeren
- declareren naar Zorgverzekeraars
- betalingen afboeken

1985 tot 1997 :

Post sorteren op postcode bij Postnl (2500 stuks per uur)

Opleidingen
2015 – Heden

Psycho-Pastoraal Begeleider; start sept. 2015

2011
2010
2009
2006
1997
1992
1992
1988
1985 - 1986
1979

MS Word 2007
Financieel administratief medewerker KW1C
Intramed Boekhouden
Basis Kennis Boekhouden
Bedrijfscorrespondentie Nederlands
Notuleren
Medische Terminologie
CAVV-administratief medewerker
MEAO onderdeel BA en BE
Één jarige MAVO

Interesses
In mijn vrije tijd fiets, dans en schilder ik graag. Verder verdiep ik mij graag in andere
culturen en religies.

Overig
Vanaf oktober 2013 t/m oktober 2015 werkte ik vrijwillig als Sociaal Begeleider bij
Vluchtelingenwerk Paladijn in Heeze. Daarbij ondersteunde en begeleidde ik de vluchteling
bij huisvesting en regelde met hen alle overige financiële zaken.

Referenties
Op aanvraag

