
Curriculum Vitae 

dit cv is niet geldig, het is een TEST VAN UWV testerdetest 

Referentie: #3324183 Laatst gewijzigd: 05 september 2016  

Persoonlijke gegevens  

Persoonlijke presentatie  

theelepeltje lorem ipsum DIT IS GEEN SERIEUS CV, DIT IS EEN TEST VAN UWV - Het 

arbeidsverleden klopt niet - De opleiding klopt niet - De inhoud is dus niet serieus collega's 

collegas collega's:----------------------------------------------------------- www.werk.nl/werknemer 

met witregel met twee witregels 1. ja 2. nee 3. ja  

Werkervaring  

Beroep(en) 

visual merchandiser 

jan 2015 — Heden  

10 p.w  
fadfasdfadsfs 

teamleider procesindustrie 

jan 2014 — Heden  

32 p.w  
dit is een test theelepeltje 

Pizzabakker 

feb 2012 — Heden  

20 p.w  
pizza's bakken 

Teamleider verpleging ouderenzorg 

mrt 2014 — mei 2014  

40 p.w  
van alles wat 

webredacteur 

jan 2013 — jun 2013  

30 p.w  
Tekstschrijven, fotobewerking, html, content verzamelen, twitter en beleid 

bepalen voor een landelijke website met community, faciliteren bij 

ontwikkeling en inrichting van de regionale websites. 



administratief assistent 

jan 2013 — feb 2013  

60 p.w  
asdfaklsdfalsdfk 

Orderpicker 

jan 2013 — feb 2013  

40 p.w  
van alles en nog wat 

Functioneel beheerder 

jun 2012 — dec 2012  

32 p.w  
Mijn werkzaamheden betroffen xml-berichten die niet goed gelezen konden 

worden: probleem oplossen en oorzaak onderzoeken. 

administratief assistent 

jan 2012 — jun 2012  

20 p.w  
Bij de afdeling Buitenland van UWV deed ik allerlei algemeen ondersteunend 

administratief werk. Ik was boventallig en was blij dat ik mezelf nuttig 

kon maken. Dat was beter dan thuis zitten... 

medewerker crediteurenadministratie 

jan 2002 — sep 2011  

20 p.w  
Beoordelen en registreren van leveranciersfacturen. Ook matching met 

inkooporders en urenregistratie controleren, tussenrekeningen uitpluizen en 

leegboeken, uitval van elektronische facturen afhandelen. 

Boekhouder 

sep 1998 — dec 2001  

24 p.w  
De administratie van het GAK was opgeknipt in diverse decentrale 

deelgebieden. Voor mijn deelgebied deed ik met een collega de volledige 

financiële administratie. Van afschrijvingen, voorzieningen, debiteuren, 

crediteuren tot doorbelastingen. 

Financieel-administratief medewerker 

mrt 1986 — sep 1998  

38 p.w  
In deze periode had ik twee verschillende administratieve functies als 

zelfstandig behandelaar op het gebied van loon- en premieberekening voor 

werkgevers. 

Productiemedewerker 



jan 1985 — feb 1987  

12 p.w  
afklasdklfkalsdf 

Opleidingen en cursussen  

Opleiding(en) 

docent ballet (hbo-bachelor) 

feb 2015 — Heden  
asdfasdf 

balletacademie (hbo) 

jan 2014 — Heden  
dfasdfas 

automonteur (llw primair) 

mei 2012 — Heden  
adsfasdfs 

communicatie (en marketing) (kort hbo) 

jan 2010 — Heden  
Een korte HBO-opleiding Communicatie bij NCOI. 

vrije richting (meao) 

sep 1994 — Heden  
Vakken bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en informatica. Hoge 

eindcijfers: een 9 en twee keer een 10 

vwo (ongedeeld) leerjaar 4-6 tenminste 3 exacte vakken 

aug 1977 — Heden  
Vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Biologie 

dansdocent academie voor ballet (hbo) 

mrt 2013 — mrt 2013  

Diploma : Nee  
adfadfsa 

Cursus(sen) 

media vormgeven (cursus) 

mei 2016 — Heden  
adfasdfasdf 

autocad (beginners) (cursus) 



jun 2014 — Heden  
asdfasdf 

website ontwikkeling en beheer (cursus) 

sep 2013 — Heden  
DIT IS EEN TEST 

mba (moderne bedrijfsadministratie) (cursus) 

dec 1995 — Heden  
mba (moderne bedrijfsadministratie) (cursus) 

arbo en veiligheid (cursus) 

mrt 2009 — mrt 2009  
inleiding tot arbo-advisering, risico-inventarisatie en evaluatie, 

werkplekonderzoek (cursus) 

Vaardigheden, competenties en interesses  

Talen 

Taal Mondeling Schriftelijk 

Duits Redelijk Redelijk 

Engels Uitstekend Goed 

Frans Goed Redelijk 

Nederlands Uitstekend Uitstekend 

Rijbewijzen 

 B 

Competenties 

Ontdekken en verkennen 

An vero, inquit, quisquam potest probare, quod perceptfum, quod. Vos autem cum perspicuis 

dubia debeatis illustrare, dubiis perspicua conamini tollere. Solum praeterea formosum, solum 

liberum, solum civem, stultost Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. 

Homines optimi non intellegunt totam rationem everti, si ita res se habeat. Quod si ita sit, cur 

opera philosophiae sit danda nescio.  

Schrijven en rapporteren 

An vero, inquit, quisquam potest probare, quod perceptfum, quod. Vos autem cum perspicuis 

dubia debeatis illustrare, dubiis perspicua conamini tollere. Solum praeterea formosum, solum 

liberum, solum civem, stultost Quia nec honesto quic quam honestius nec turpi turpius. 

Homines optimi non intellegunt totam rationem everti, si ita res se habeat. Quod si ita sit, cur 

opera philosophiae sit danda nescio.  

competentie123 

Deze heb ik zelf bedacht 



Vacature vraag  

Wensen 

Soort contract 

Geen Voorkeur 

Uren 

30 —  60  uur per week,  kantoortijden.  

Werklocatie 

Reisafstand 

50 km 

Beschikbaarheid 

Datum 

Per  Direct  

Gewenste functies 

Beroep 

Heftruckchauffeur  
 

 


