
Lisa de Bok

Telefoniste/ Receptioniste

Utrecht email@voorbeeld.com

ProWel

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

verkergarinF

be2 017— H ,eden

Amsterdam

Receptioniste. BolmcoN

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 j•ne manier wordt ontvangen.

V Koorzien van informatie aan gasten

V ëlachtenafhandeling

V ëlantvriendeli•ke en een efjciGnte afhandeling van 

binnenkomend telefoonverkeer

V ,astvri•u harteli•k en correct ontvangen en te woord staan 

van bezoekers

V Kerzorgen van cateringu l-nches en diners

V Kerwerken van inkomendeN en -itgaande post en pakketten

V Met•es ho-den van de vergaderr-imtes en de kofjecorner

V óeedenken over manieren om de receptie nBg gastvri•er te 

maken.

V ëlanten telefonisch geholpen met h-n vragen

V ëlanten ontvangen en het eerste aanspreekp-nt geweest

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

naal hOn uin maak

5og 017h H be2 017—

Amsterdam

Telefoniste. POilips

V ëlanten telefonisch geholpen met h-n vragen

V Koor klanten het eerste aanspreekp-nt geweest

V Weheren van de telefooncentrale en afhandelen van de 

desbetreffende gesprekken en doorschakelingen

V Kerwerken van inkomendeN en -itgaande post en pakketten

wok tirdens een ufale felkdag !en ik a:tird enelgiek en positie
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Eoerden
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Personalia
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,eboorteplaats

,aarleN

Mationaliteit

5ederlandse

MaardiFOeden

Beleefd. open. 

griendeliyk. aanpakker. 

ondersteDnend

,o22'zs

Moet2al. dansen. Foede 

Fesprekken en leCen

6ocial

Linkedin

http://linkedin/barbaradevries


xen le-ke opleiding waar ik heb geleerd hoe ik gastvri•u 

dienstverlenendu e ibelu representatiefu oplossingsgericht en 

een organisator kan zi•n.
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4ei 017— H 4ei 017— wasten ontganFen aan de 2alie. Balie3 erk


