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Persoonlijke gegevens 

 

Naam: Leonie Voorbeeld 

Adres: Internetstraat 34 

Postcode: 4594 WW 

Woonplaats: Maastricht 

Telefoon: 033 - XXXXXXXX 

Mobiel:   06 - XXXXXXXX 

E-mail: leonie_voorbeeld @ voorbeeld.nl 

Geboortedatum: 10 juni 1985 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Nationaliteit: Nederlandse 

Rijbewijs Ja 

 

Mission Statement 

Wat wil je bereiken in je werk? Wat drijft je persoonlijk in je werk?  

 

Vaardigheden 

 

 

Prestaties 

 

 
 

Organisatievermogen: Door mijn praktische instelling ben ik altijd opzoek naar 

mogelijke oplossingen voor een probleem of vraag. 

Sociale vaardigheden: Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en heb door 

mijn sterke communicatieve vaardigheden ook geen problemen 

met het maken van nieuwe contacten. 

Financieel inzicht: Door mijn ervaring als penningmeester bij mijn 

studentenvereniging heb ik ruime ervaring met boekhouden. 

Persoonlijke kwaliteiten: In zakelijke en privéomgeving kwalificeert men mij als: 

- Zorgvuldigheid; 

- Inzicht en overzicht; 

- Betrokkenheid; 

- Ambitieus, gemotiveerd en doorzettingsvermogen. 

Computervaardigheden: - Adobe Photoshop; 

- PHP, MySQL, XML; 

- JavaScript, CSS. HTML. 

Taalvaardigheden: Goede vaardigheid in het lezen, spreken en schrijven van de 

Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal. 

<onderwerp> Wat heb je concreet bereikt dat vermeldenswaard is voor deze 

vacature? (succesvolle projecten, gehaalde targets, verkoopcijfers, 

omzetstijgingen, kostenbesparingen) 

<onderwerp>  

<onderwerp>  
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Werkervaring 

 

Opleiding 

 

Datum: Opleiding: Instituut: 

1998 – 2003 VWO met profiel economie en 

maatschappij. 

Succesvol afgerond. 

Lieve Lyceum  

Maastricht 

 

Datum: Cursus: Instituut: 

Maart 2007 Webdesign & tekstschrijven 

Succesvol afgerond. 

RSL Studie 

Oosterhout 

 

 

Overige activiteiten  

 

Studentenvereniging Tijdens mijn studie ben ik vier jaar actief geweest bij 

studentenvereniging “CluCli” in Utrecht waarvan twee jaar als 

voorzitter. Hierdoor heb ik mijn organisatorische talenten goed 

kunnen ontwikkelen. 

Vrijwilligerswerk Ieder jaar werk ik als vrijwilligster tijdens de Nijmeegse 

vierdaagse. 

Hobby’s: Ontwerpen websites, sport (tennis, golf, zwemmen), lezen 

Interesses: Kunst, webdesign en fotografie 

 

 

Referenties 

 

Naam: Dhr. P. van Griessen 

Functie: Directeur Bouking Internationaal 

Telefoon: 022 - XXXXXXXX 

E-mail: p.van.g @ xxxx.nl 

 

 

 

 

<Tekstschrijver> Voor verschillende softwarepakketten heb ik de handleidingen 

geschreven inclusief instructiekaarten. 

<Vakkenvuller> Als vakkenvuller ben ik verantwoordelijk geweest voor het op tijd 

bestellen van producten en het afhandelen van retourzendingen. 

Ook ben ik verantwoordelijk geweest voor de urenregistratie en 

planning van vakantiekrachten. 

<Grafisch designer> Als grafisch vormgever ben ik verantwoordelijk geweest voor het 

ontwerpen van websites en folders voor verschillende 

opdrachtgevers. Naast het ontwerp was ik ook betrokken bij het 

schrijven van teksten. 


