Curriculum vitae
Naam:
Adres:
Postcode / Plaats
Telefoon:

J. (Jitske) Beemster
Baangracht 75
1811 DR Alkmaar
06-31919496

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:

29 november 1982
Hilversum
Nederlandse
Geregistreerd partnerschap

WERKERVARING:
2010 – heden

Filiaalmanager:
Lief! Lifestyle (kinderkledingwinkel te Alkmaar).
Werkzaamheden:
Het aansturen van personeel en het geven van dagelijkse leiding;
Ondersteuning van de verkoop in de winkel;
Het eerste aanspreekpunt van klanten,
Organiseren van vergaderingen als ook het leiden van vergaderingen,
Bestellen van artikelen,
Het up to date houden van adressenbestanden,
Administratieve taken zoals het maken van roosters, het regelen van verlof,
registratie van de uren, behandelen van klachten en het opmaken van de kassa.

2007 – 2009

Receptioniste/ administratief medewerkster:
T&D Amersfoort.
Werkzaamheden:
Ondersteuning van verkoop binnendienst en de financiële afdeling;
Het ontvangen en te woord staan van klanten;
Agendabeheer en planning van de afdeling vertegenwoordigers;
Het bestellen van kantoorartikelen;
Het aannemen en invoeren van orders;
Het verwerken en versturen van post;
Facturen/aanmaningen maken en versturen.

2004 - 2007

Afdelingshoofd / Leidster op een buitenschoolse opvang:
Stichting Kinderopvang Nederland (SKON).
Werkzaamheden:
Het maken en bijhouden van agendapunten t.b.v. vergaderingen, notuleren van
vergaderingen, als ook het leiden van de vergaderingen.;
Het voeren van intake gesprekken met ouders, het onderhouden van de
contacten met de ouders;
Contacten onderhouden met de diverse scholen;
Diverse administratieve taken, waaronder lichte financiële administratieve
taken.

2001- 2004

Leidster buitenschoolse opvang:
Stichting De Klimboom.
Werkzaamheden:
Intake gesprekken met ouders;
Contact onderhouden met diverse scholen;
Diverse administratieve taken.

OPLEIDINGEN:
1995 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2001
2001 - 2006
2011 – 2013

MAVO
VBO Groenhorst College Maartensdijk
MBO AOC Houten s
MBO sociaal pedagogisch werk
MBO medewerker personeelszaken

TALENKENNIS:
Nederlands:
Engels:

uitstekend
goed

CURSUSSEN:
Gordon communicatie-cursus
Verkooptraining bij Lief! Lifestyle

COMPETENTIES:
Naast bovenstaande diploma’s en werkervaring bezit ik de volgende vaardigheden en competenties:
Doorzettingsvermogen, flexibiliteit, enthousiasme, gemotiveerd en motiverend, zelfstandig, gedreven,
ambitieus, taalvaardig, leergierig en integer.

