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Allround secretaresse => beschikbaar voor 36 uur 
Learning on the job is mij op het lijf geschreven! Tijdens mijn opleiding ‘Secretarieel werk’ heb ik de basis geleerd 
en in de jaren daarna ben ik mijzelf blijven ontwikkelen tot de allround secretaresse die ik vandaag ben. U vraagt, 
ik draai en denk mee. 
 
Geef mij een intern project en ik verzorg de oplevering van A tot Z. Ik zet door totdat het gewenste resultaat is 
opgeleverd. 
 
Nieuwe applicaties en werkmethodieken heb ik snel onder de knie. Bovendien vind ik het erg leuk om de afdeling 
te ondersteunen in het gebruik ervan.   
 
In de samenwerking vind ik het prettig om ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren. Daarnaast weet ik mijn 
collega’s op een positieve manier aan onze deadlines te houden. Mijn leidinggevenden en collega’s vinden mij 
betrokken, vasthoudend, humoristisch en vriendelijk. 
 
Werkervaring 
Juni 2014 – Heden Academisch Medisch Centrum 

Ondersteuning projectteam. Met name het inplannen van interviews en het organiseren van 
Stuurgroep bijeenkomsten. Daarnaast vul ik excelsheets in waar geadvanceerde 
excelkennis voor vereist is. 
 

Jan 2014 – juni 2014 Academisch Medisch Centrum 
Team secretaresse op het Secretariaat Huisartsopleiding stage jaar 2 
Naast reguliere secretariële taken zoals: notuleren, agendabeheer, verzorging 
correspondentie, telefoon, was ik samen met 2 collega’s verantwoordelijk voor de correcte 
registratie van het studieverloop van de studenten in jaar 2. Zoals het bijhouden van hun 
curriculum en bijhouden en uitrekenen van ziekte/verlof/zwangerschap in diverse 
registratiesystemen. 
 

Juli 2013 –  nov 
2013 

Academisch Medisch Centrum 
De verpleegkundig specialiste Oncologie ondersteund met het omzetten van protocollen in 
het nieuwe documentmanagementsysteem die AMC breed werd ingevoerd.  
 

Mrt 2013 – juni 2013 Academisch Medisch Centrum 
Afdeling Inkoop ondersteund op het gebied van contractenbeheer. Verkrijging inzage in alle 
lopende contracten bij het AMC en ervoor zorgen dat deze ingeladen konden worden in het 
nieuwe systeem (SAP). 
 

Jan 2009 – mrt 2013 Academisch Medisch Centrum 
Projectsecretaresse bij Algemene Dienst ICT, afdeling Ontwikkeling & Projecten 
 
Naast reguliere secretariële taken zoals: notuleren, agendabeheer, verzorging 
correspondentie, telefoon, bestellingen en facturen ondersteunde ik het management door: 
 Verzorgen en bijhouden van voortgangsrapportages 
 Documentmanagement volgens de Prince2 methode 
 Beheer Resourcepool (aanvragen en toekennen van resources, maken van 

overzichten, oplossen knelpunten, afhandelen urenregistratie) 
 Van A tot Z organiseren van trainingen voor de hele afdeling 
 Bijhouden intranetpagina’s van de afdeling 
 Organiseren van complexe vergaderingen  
 Opzetten en bijhouden van het personeelsarchief 
 Van A tot Z regelen van interne verhuizingen  
 Alle zaken regelen voor nieuwe medewerkers en medewerkers die uit dienst gaan           
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Sep 2006 – jan 2009 Randstad  
Gedetacheerd bij de ABN AMRO bank en op verschillende afdelingen in secretariële 
functies werkzaam geweest. Waaronder ondersteuning bij een project met Engels als 
voertaal. 

  
Aug 2005 – feb 2006 Advocatenkantoor Greenberg Traurig 

Secretaresse voor een advocaat in milieurecht 
  
Aug 2004 – aug 
2005 

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en 
Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP) 
Medewerker Secretariaat 

  
Jan 2003 – aug 2004 Diverse secretariële functies via uitzendburo’s (Start/Randstad) 
  
Dec 1999 – jan 2003 FNV Bondgenoten 

Afdelingssecretaresse bij de dienst ICT 
  
Opleiding  
Sep 2014 Start avondopleiding Webdesign, LearningTrain  
2013 –  2014 Bedrijfscorrespondentie Engels, Schoevers 
2012 Training PMO Foundation, Cap Gemini 
2009 Prince2 Foundation training, 4PSO 
2007 Excel Expert Training, Learn IT 
1998 – 1999 Secretarieel werk, Centrum Vakopleiding te Diemen  
1994 – 1997 Informatie Dienstverlening en Management, Hogeschool van Amsterdam (HBO) 
1987 – 1993 HAVO, Alexander Graham Bellschool Amsterdam 
  
Talen Engels en Nederlands 

 
Softwarekennis Excel, Word, Powerpoint 2007 

SAP (bestellingen en facturen module) 
Project Portfoliomanagement (HP-PPM) 
Handig in fotobewerking en layout 
 

Referenties In overleg beschikbaar 
 


