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Profiel 
Mijn interesse gaat uit naar een ambitieus bedrijf dat mij en de klant verder kan 

brengen. Hierin wil ik graag aansturing en adviezen kunnen geven vanuit mijn 

expertise. Ik werk daarom ook graag aan de ontwikkeling van mensen en draag 

graag bij aan efficiency. Zowel voor klanten als voor mijn werkgever. Dit kan ik 

doen vanuit mijn rationele instelling, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en 

vermogen om sturend op te treden. 

Competenties / Vaardigheden 
Taak- en prestatiegericht 

Het proces wil ik zo efficiënt mogelijk laten verlopen zodat er een win – win 

situatie ontstaat. 

Nauwkeurig 

Ik voorkom liever dan dat er iets genezen/hersteld moet worden. 

Analytisch, probleemoplosser 

Door mijn analytisch vermogen kan ik problemen snel onderkennen en is het 

bereiken van een oplossing voorhanden. 

Maak gemakkelijk (klant)contact 

Ik weet betrouwbaar over te komen en dat ook te zijn. Met een 

vertrouwensband kun je samen sneller verder komen dan wanneer deze er niet 

is. Ik wil daarom ook graag synergie creëren om snel goede oplossingen te 

bedenken met elkaar. 

Actieve ontwikkelpunten 
Mijn wil om het hoogst mogelijke snel te bereiken kan in de weg staan voor 

mijn persoonlijke ontwikkeling. Een mate van perfectionisme is goed. De grens 

naar wanneer het 'teveel' wordt zal ik goed in de gaten houden. 

Ik kan confronterend zijn bij meningsverschillen en wil daarom graag leren 

draagvlak te creëren en op een natuurlijke wijze overtuigingskracht hierin te 

vinden. 
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Ervaring 
Implementatie planner, Easyflex Diensten B.V., Oosterhout, feb. 2013 tot 

heden. 

In de tijd van service consulent ben ik meer werkplekbegeleiding gaan geven. 

Daarnaast heb ik enkele malen trainingen voor klanten verzorgd. Het 

klantcontact verliep goed. Naast de opgebouwde kennis over Easyflex en de 

uitzendbranche heb ik financiële kennis. Deze combinatie maakte mij geschikt 

voor het organiseren van de implementatie van Easyflex bij klanten. Daarnaast 

verzorg ik de communicatie tussen de klant en de afdeling ontwikkeling. Onder 

andere om de software beter aan te laten sluiten bij de branche, en om een 

conversie van een ander software pakket naar Easyflex met tevredenheid van 

de klant en Easyflex af te ronden. 

Service consulent, Easyflex Diensten B.V., Oosterhout, mei 2011 tot feb. 2013 

Easyflex is een softwarepakket voor de uitzendbranche. Deze branche was 

volledig nieuw voor mij en heb ik in enkele maanden goed leren kennen. Het 

telefonisch beantwoorden voor van vragen van klanten heeft mij veel geleerd 

over klantcontact en communiceren. Het leren kennen van de software is mij 

vlot en goed afgegaan ondanks het in het begin ontbreken van de kennis over 

de uitzendbranche. 

Salarisadministrateur, Lansigt accountants, Alphen aan den Rijn – apr. 2006 

tot apr. 2011 

In deze periode heb ik mij verdiept in het salarisprogramma en diverse malen 

het online gedeelte uitgelegd aan de klant in hun eigen werkomgeving. 

Daarnaast fungeer ik als vraagbaak over het salarisprogramma en bijkomende 

zaken voor mijn collega's. Naast salarisadministrateur ben ik ook werkzaam op 

de IT-afdeling. Ik werk 60% als salarisadministrateur en 40% voor de IT-afdeling. 

Op de IT afdeling ben ik supportmedewerker voor het programma CreAim wat 

onder andere de aangiften stroom naar de belastingdienst verwerkt. 

Opleiding / Cursussen 
NCOI, Utrecht – HBO Bachelor Bedrijfskundige informatica 2011 – (2014) 

Markus Verbeek, Utrecht – Praktijk Diploma Loonadministratie 2007 – 2008 

Markus Verbeek, Utrecht – Basiskennis Loonadministratie 2006 – 2007 

ROC ASA Abstede College, Utrecht – MEAO Niveau 4 2001 – 2005 

Minkema College, Woerden – VMBO-T Timmeren 1997 – 2001 

Communicatietraining Kenneth Smith 2008 
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Softwarekennis 
MS Office, Windows Vista/7, Unit4 personeel en salaris en Easyflex 

 

Talenkennis 
Nederlands, Engels en Duits 

 

Hobby en overige informatie 
Krachttraining/fitness en gitaarspelen 

In bezit van rijbewijs B 


