
  

PERSONALIA 
Naam:    Voorbeeld van der Voorbeeld 
Adres:    Voorbeeldweg 1 
    1234 AB, Voorbeeld dorp 
Telefoon:   06-22222222 
E-mail:    voorbeeld@voorbeeld.nl 
Geboortedatum:  01-01-1975 
Nationaliteit:   Nederlandse 
Burgerlijke staat:  Ongehuwd  
 
OPLEIDINGEN 
1998 – 2002   Voorbeeld Hogeschool Voorbeeld studie 

Afstudeerrichting Voorbeeld – Voorbeeld & Voorbeeld 
 
1990 – 1998   Voorbeeld College Voorbeeld dorp 
    Voorbeeld studie 
 
WERKERVARING 
jan. 2008 – heden  Voorbeeld functie Voorbeeld BV, voorbeeld bureau 
Taken:    - Voorbeeld taak 
    - Verzorgen voorbeeld trainingen 
    - Opstellen voorbeelden 
    - Voorbeelden creëren en uitwerken 
    - Plannen en organiseren voorbeeld activiteiten 
    - Voorbeeld rapporten schrijven 

- Eindverantwoordelijkheid voorbeeld projecten 
    - (Voorbeeld)administratie 
    - Contactpersoon voorbeeld bedrijven 
    - Nieuwe voorbeelden genereren 
 
sept. 2007 – dec. 2007  Opzetten Voorbeeld bedrijf 
Taken:    - Opzetten eigen voorbeeldbureau 

- Voorbeeld project gedraaid 
- Acquisitie 
- Aanspreekpunt maatschappelijke voorbeeld instanties  
- Contact voorbeeld media 
- Verkoop voorbeeld advertenties 

 
jan. 2007 – jul. 2007  Manager Voorbeeld dienst Voorbeeld & Voorbeeld 
Taken:    - Aansturing voorbeeld dienst 

- Aanspreekpunt tussen voorbeeld en voorbeeld dienst 
- Opstellen voorbeelden 
- Voorbeelden creëren en uitwerken 
- Contact voorbeelden 
- Opnieuw kanaliseren interne- en externe voorbeelden 

 
jun. 2003 – dec. 2007  Medewerker Voorbeeld service Voorbeeld bank 
Taken:    - Klantenservice 
    - Hulp bij voorbeelden 
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STAGES 
feb. 2002 – jun. 2002  Afstudeerstage Voorbeeldbedrijf 

- Onderzoek naar voorbeeld netwerken 
- In kaart brengen van het voorbeeldnetwerk 

    - Advies aan directie voor voorbeeldbeheer 
    - Scriptie is verkozen tot 1 van de 3 beste voorbeeldscripties van mijn 

  jaar 
 
aug. 2000 – jan. 2001 Oriënterende stage Voorbeeld Hogeschool – Voorbeeld 

afdeling  
- Meelopen met de medewerkers van de voorbeeld afdeling 
- Organisatie van de Open Voorbeeld Dagen 

 
MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
1992 – heden   Vrijwilliger Voorbeeld stichting 
    - Voorbeeld leiding 
    - Spel voorbeelden 
    - Organisatie voorbeeld activiteiten 
 
VAARDIGHEDEN/ KARAKTER 
- Proactief 
- Voorbeeld denkend 
- Organisatietalent 
- Zeer voorbeeldend 
- Sociaal 
- Communicatief vaardig(mondeling/ schriftelijk) 
- Sterk op gebied van voorbeelden en presentatie 
 
TALENKENNIS 
- Nederlands Uitstekend 
- Engels Goed 
- Duits  Goed 
- Frans  Matig 
 
COMPUTERKENNIS 
- Voorbeeld software 
- Voorbeeld software 
- Voorbeeld software 
- Voorbeeld software 
 
RIJBEWIJS 
B en C 
 
REFERENTIES 
Voor voorbeeld referenties kunt u contact opnemen met de heer Voorbeeld of mevrouw Voorbeeld 
van Voorbeeld bedrijf A, te bereiken op nummer 022 – 2222222. 
Voor voorbeeld referenties kunt u contact opnemen met de mevrouw Voorbeeld van Voorbeeld bedrijf 
B, te bereiken op nummer 0333 – 333333 of voorbeeld@voorbeeld.com. 
Voor voorbeeld referenties kunt u contact opnemen met de heer Voorbeeld van Voorbeeld bedrijf C, 
te bereiken op nummer 044 – 4444444. 
Voor voorbeeld referenties kunt u contact opnemen met de mevrouw Voorbeeld van Voorbeeld 
stichting A, te bereiken via voorbeeld@voorbeeld.nl. 
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