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Parklaan 18, 1601 EK, Enkhuizen. Geboortedatum :
Zorgzaam , eerlijk en sociaal zijn eigenschappen
Mensen kunnen op m ij vertrouwen en ik sta klaar
nodig hebben.
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Similar Resumes

Talenkennis
Niveau op een vijfpuntsschaal
Nederlands: 5
Engels: 4
Duits: 2

Hobby's
Voetbal, fitness, reizen, koken, zinvolle dingen doen

Werkervaring
2013-Heden

Boetiekmedewerker

Enkhuizen,
Vijzelstraat

Deen Superm arkten

2016-2017

Inm iddels ruim 5 jaar werkzaam op de broodafdeling bij Deen Superm arkten
Mijn taken zijn het in orde hebben van de brood,- kaas en vleesafdeling in
de winkel door naast het werk in de winkel ook bestellingen te doen.
Daarnaast is klanten helpen ook een belangrijke taak.
Mijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat de afdelingen er zo goed
m ogelijk uit zien en klanten m et een tevreden gevoel naar huis te laten
gaan.
Am sterdam , Oost
Begeleider beweeggroepen
FysioHolland Am sterdam
Tijdens stage voor de opleiding HBO Sportkunde ben ik werkzaam geweest als
begeleider van verschillende groepen zoals: oncologie, COPD, ouderen,
kinderen m et overgewicht, artrose en diabetes.
Mijn taken waren het geven van groepslessen en het begeleiden in deze
activiteiten om verslechtering van de aandoening of ziekte te voorkom en.
Mijn verantwoordelijkheid was om de gezondheid en veiligheid van ieder
individu te waarborgen.

Opleidingen
2014-Heden

HBO Bachelor Sportkunde

Haarlem

Hogeschool Inholland Haarlem
Diplom a nog niet behaald, m om enteel ben ik bezig m et het laatste deel van
m ijn opleiding. Naar verwachting haal ik m ijn diplom a in de zom er van
2018. Propedeuse wel al behaald.
Uitstroom profiel gezondheidsm anagem ent in opleiding tot
preventiem edewerker.
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