Curriculum Vitae
Personalia
Naam: Houbrechts
Voornaam: Ann
Adres: Broekstraat 36
Postcode:woonplaats: 3590 Diepenbeek
Telefoonnummer: 0477/317083
Geboortedatum en –plaats: 22/03/1978, te Hasselt
e-mailadres: ahoubrechts@gmail.com
Nationaliteit: Belg
Burgerlijke staat: Gehuwd
Technische Vaardigheden
Informatica

MS Office
Word
Exell
Prezi

Talenkennis

Nederlands
Frans
Engels
Duits

Begrijpen

schrijven

spreken

moedertaal
goed
goed
notities

notities
goed
notities

goed
goed
notities

Beroepservaringen
*1998-2006

Zelfstandige in de verkoop, winkelverantwoordelijke,
Taakverdeling personeel, opvolgen/bijsturen nieuw
personeel, onthaal klanten, acties uitwerken,
winkel decoreren in thema, facturatie, administratie,

*2006-2012

Zelfstandige als Bio-esthetiek
Onthaal klanten, administratie, behandelingen, facturatie
Samenstellen van acties

*2012-2016

Leerkracht winkelhulp in het BUSO Onderwijs De Kids Hasselt

Opleidingen
Lagere school
Turnhout
Middelbaar
Sportschool in Oostende
Leercontract Syntra Slagerij
Avondcursus
Avondcursus

Vrije basisschool Lutselus Diepenbeek, Heilig Graf
Hotelschool Hasselt 3 de jaar
Handel KTA2 4 de jaar
gestopt wegens aanhoudende blessures
Bij mijn ouders in de zaak 2jaar
Bio-esthetiek met diploma
Bedrijfsbeheer met diploma

Algemeen
Sociaal vaardig doorzetter
communicatief
Stressbestendig organisatorisch

Motivatiebrief
In de eerste plaats ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Momenteel ben
ik werkzoekend en neem ik de opvoeding van mijn 2 dochters voor mijn
rekening.
In deze periode heb ik veel kunnen leren op vlak van organisatie en flexibiliteit,
kinderen opvoeden is in deze maatschappij een leerrijke uitdaging.
Ik ben sociaal en leergierig en sta open om iets bij te leren.
Mezelf en andere motiveren, uitmaken van een goed team vind ik een
belangrijk aspect binnen deze functie.
Doordat ik in mijn carrière zowel als verkoopster in de zaak van mijn ouders
en als leerkracht gewerkt heb, heb ik leren omgaan met verschillende
karakters. Een goed luisterend oor kan steeds in je voordeel zijn om juist in te
schatten om met beperkte tijd tot een oplossing te komen die voor iedereen
haalbaar is.
Hierdoor heb ik een goede mensenkennis en weet ik hoe ik in bepaalde
situaties moet handelen.
Ik ben een verkoopster in hart en nieren en zou graag in deze sector tewerk
gesteld worden. Een vertrouwensband met zowel klanten en collega´s is
belangrijk, dit kan enkel maar positief werken om in een fijne omgeving te
vertoeven.
Graag kom ik mij persoonlijk aan u voorstellen om u te overtuigen van mijn
gedrevenheid.
Met vriendelijke groeten,
Ann Houbrechts

