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01 PROFIEL

Administratief medewerker met 7 jaar ervaring o p het gebied ﬁnanciële administratie,
waaro nder rappo rtages aan het management, verwerken van facturen en debiteurenen crediteuradministratie. Ik werk graag met cijfers en ben go ed in co mmunicatie met
verschillende afdelingen en klanten. Vo o r mijn vo rige o pdrachtgever heb ik het archief
geheel o pnieuw ingericht en met deze kennis kan ik o o k u helpen de administratie te
o ptimaliseren.

02 WERKERVARING
sep 2013 – no v 2015
Den Haag

Administratieve uitzendkracht, Olympia Uitzendbureau
Als administratieve uitzendkracht was ik werkzaam bij verschillende bedrijven. Mijn
taken waren:
T ijdelijk o vernemen van de administratie
Receptiewerkzaamheden
Klantco ntact
Beheer ziekteverzuim

o kt 2015 – no v 2018
Den Haag

Financieel administratief medewerker, NationaleNederlanden
Op de ﬁnanciële afdeling besto nden mijn werkzaamheden uit:
De salarisadministratie
Opstellen rappo rtages aan het management
Debiteuren- en crediteurenadministratie
Diverse administratieve werkzaamheden

jan 2016 – Heden
Den Haag

Administratief medewerker, Gemeente
Bij de gemeente Den Haag heb een nieuw archief o pgezet en het o ude archief
geco ntro leerd en bijgewerkt. Daarnaast hield ik mij bezig:
Rappo rtages o pstellen
Financiële administratie
Overige administratieve werkzaamheden.

03 OPLEIDING
sep 2010 – jul 2013

ROC

Rotterdam

Financieel administratief medewerker

sep 2004 – jul 2010

Corbulo College

Den Haag

vmbo
Diplo ma behaald: secto r Eco no mie

04 VAARDIGHEDEN

Kennis van de t oepassing van
relevant e (ﬁnanciële)
applicat ies en
aut omat iseringspakket t en

Kennis van en inzicht in de
administ rat ieve processen
en inricht ing van de
af deling(en)

Kennis van Excel / SAP

Boekhoudkundige kennis op
mbo-niveau

05 CURSUSSEN
jan 2016 – jul 2016

Basiskennis Boekhouden, NTI

06 TALEN

Engels

Duit s

Frans

07 HOBBY'S

Zeilen, Vo etbal, Lezen, T heater, Ko ken, Maratho ns lo pen

