
LISA

DE

BOK
Telefoniste/ Receptioniste

INFORMATIE

ADRES

Stationsstraat 53, Utrecht, 2434 

AB

TELEFOON

06-81159877

E-MAIL

email@voorbeeld.com

GEBOORTEPLAATS

Haarlem

NATIONALITEIT

Nederlandse

VAARDIGHEDEN

Beleefd, open, vriendelijk, 

aanpakker, ondersteunend

HOBBY'S

Voetbal, dansen, goede 

gesprekken en lezen

SOCIAL

Linkedin

PROFIEL

Het mooiste vind ik het om gasten te ontvangen en hen op een 

jrne en vliende:irke maniel te he:penb ik !en het visitekaaltre van de 

olganisatieM

WERKERVARING

Receptioniste, Bol.com Amsterdam

Feb 2017 — Heden

Als  receptioniste ontvang ik onze gasten aan de balie of aan de 

telefoon. Ik zorg ervoor dat iemand te woord wordt gestaan en op een 

•jne manier wordt ontvangen.

K Voorzien van informatie aan gasten

K ëlachtenafhandeling

K ëlantvriendelijke en een ef•ciGnte afhandeling van binnenkomend 

telefoonverkeer

K Mastvrij, hartelijk en correct ontvangen en te woord staan van 

bezoekers

K Verzorgen van catering, lunches en diners

K Verwerken van inkomende- en uitgaande post en pakketten

K Netjes houden van de vergaderruimtes en de kof•ecorner

K óeedenken over manieren om de receptie nWg gastvrijer te maken.

K ëlanten telefonisch geholpen met hun vragen

K ëlanten ontvangen en het eerste aanspreekpunt geweest

cirn ’o::egazs geven aan dat ue vinden dat ik het andelen glaag naal 

hOn uin maak

Telefoniste, Philips Amsterdam

Nov 2015 — Feb 2017

K ëlanten telefonisch geholpen met hun vragen

K Voor klanten het eerste aanspreekpunt geweest

K Beheren van de telefooncentrale en afhandelen van de 

desbetreffende gesprekken en doorschakelingen

K Verwerken van inkomende- en uitgaande post en pakketten

http://linkedin/barbaradevries


wok tirdens een ufale felkdag !en ik a:tird enelgiek en positie

OPLEIDING

VMBO diploma, De Hoekse Berg Joerden

Sep 2006 — Dun 2010

MBO Midden-Nederland, Toerisme

Eec 2010 — Eec 2014

xen leuke opleiding waar ik heb geleerd hoe ik gastvrij, 

dienstverlenend, e ibel, representatief, oplossingsgericht en een 

organisator kan zijn.

CURSUSSEN

Gasten ontvangen aan de balie, Balie-werk

óei 2017 — óei 2017


