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Niet zo...
Voornaam Achternaam
Straatnaam 31
3000 AA Holten
Tel.nr. 0612345678
Geb.dat. 1 januari 1964
E-mail voornaamenachternaam@home.nl
Rijbewijs B
Opleidingen:
LHNO 4 jr diploma richting huishoudkunde/gezondheidszorg
MBO cd 4 jr geen diploma civiele dienst
Middle management diploma isw/ibw opleiding en training
Werkervaring:
Enkco Holten 15 jaar van inpakster tot afd hoofd productie/verpakking
Medewerkster/verkoopster café/slijterij ook verantwoordelijk inkoop
Medewerkster tankstation
Medewerkster/verkoopster café/slijterij zelfde bedrijf als hierboven vermeld
Vaardigheden:
Klantvriendelijk, evenwichtig, enthousiast, nauwkeurig Werk
graag met mensen en ben flexibel
Hobby’s:
Hardlopen
Fietsen
Sport in het algemeen
Lezen
Onze hond
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...maar zo

Voornaam Achternaam
Straatnaam 31, 3000 AA Holten
Telefoon 06-12345678, e-mail voornaamenvoornaam@home.nl
Geboortedatum 1 januari 1964
Profiel
Vakbekwame horecakracht, op haar plek in een dag-/avondzaak voor 24 uur per week.
Werkervaring
2009 – 2012
1998 – 2002

Café-Slijterij Jansen, Heeten
totaal 6,5 jaar werkzaam in de gecombineerde functie:
Allround cafémedewerkster
zelfstandige bediening gasten vanuit keuken met kleine
kaart barbediening
inkoop, wekelijkse bestelling en afrekening
cateringbestellingen opnemen en afhandelen voor
(thuis)feesten kas opmaken en zaakafsluiting
Verkoopmedewerkster slijterij
verkoopadvies aan klanten kassawerkzaamheden
inkoop, wekelijkse bestelling en afrekening

2002 – 2004

Pietersen Tankstation, Hengelo Allround medewerkster
benzinestation
zelfstandig beheer benzinetankstation en shop
kassawerkzaamheden (systeem Tokheim)
inkoop, te woord staan vertegenwoordigers
schoonmaakwerkzaamheden
kas opmaken en zaakafsluiting

1984 – 1998

Enkco Foodgroup, Holten
producent van koelverse en diepgevroren vleesen vleesvervangende producten

1993 – 1998

Teammanager verpakkingsafdeling
eindverantwoordelijk voor zeven productielijnen
leidinggevend aan 40/60 medewerkers, acht lijnhoofden en één
assistent
dagelijks overleg managementteam en productieplanning
planning vast- en uitzendpersoneel en vakantiekrachten
planning van magazijn verpakkingsmaterialen

1990 – 1993

Assistent productieleiding
aansturen van meerdere productielijnen, aanvoer
verpakkingsmateriaal
begeleiden en inwerken vast en uitzendpersoneel
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1986 – 1989
1984 – 1985

Proces operator van meerdere productielijnen
Medewerkster productielijn

Opleidingen
1994
1981 – 1983
1977 – 1981

Middle Management I MBO+ diploma, deeltijd ISBW opleidingen
MBO Civiele dienst, Hengelo
LHNO, richting huishoudkunde/gezondheidszorg, Holten

Sporten

Enthousiast hardloopster
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