
Personalia

Adres
Schuddeboske 46 
2270 Herenthout
België

Telefoonnummer
+32 497 45 35 49

E-mailadres
anneliesheylen@icloud.com

Geboortedatum
29/07/1983

Geboorteplaats
België

Burgerlijke staat
Gehuwd

Kinderen
Bas en Fran Horemans

Rijbewijs
B

Talen

Nederlands     
Engels     
Frans     
Duits     
Spaans     

Annelies Heylen

Wie ben ik?

Een organisatietalent met oog voor detail, zo omschrijf ik mezelf het
beste. Een sociaal en empathisch persoon met een open persoonlijkheid
die weet van aanpakken. Een pro-actieve denker die ook
communicatievaardig en flexibel is!

Meest  relevant e werkervaring

Allround cust omer service medewerker
Aqua-Com nv

05/2014 -
Heden

Verwerken, inplannen en opvolgen van de bestellingen. Te woord staan
van klanten met vragen over bestellingen, klachten, voorraad,
producten,.. Behandeling en archivering van e-mails, ondersteuning voor
de verkoopafdeling, dienst na verkoop, werkvoorbereiding magazijn,
facturatie, boeken van transporten,...

Meest  relevant e opleiding

Reisconsulent e
Syntra AB

09/2010 -
06/2012

Bijkomende opleiding

mailto:anneliesheylen@icloud.com


Meer details

Hobby's

Fietsen
Haarstyliste
Koken
Reizen en het uitstippelen ervan
Uit eten gaan
Voetbal van de zoon
Wandelen

Wat typeert  mij?

Creatief
Harde werker
Oog voor detail

Vaardigheden

Organisatietalent
Communicatief
Empathisch
Flexibel
Neus voor verbetering
Sociaal



Werkervaringen

Allround cust omer service medewerker

Aqua-Com nv
05/2014 - Heden

Verwerken, inplannen en opvolgen van de bestellingen. Te woord staan van klanten met vragen over bestellingen,
klachten, voorraad, producten,.. Behandeling en archivering van e-mails, ondersteuning voor de verkoopafdeling,
dienst na verkoop, werkvoorbereiding magazijn, facturatie, boeken van transporten,...

Secret ariaat smedewerker diamant sect or

Richold Belgium BVBA
01/2005 - 05/2014

Facturatie, import-export van diamant, te woord staan van klanten met vragen betreffende voorraad, opvolgen van
bestellingen, behandelen en archiveren van e-mails, onthaal klanten.

Secret ariaat smedewerker diamant sect or

Berkovic BVBA
01/2003 - 01/2005

Facturatie, import-export van diamant, personal assistant CEO, behandelen telefoons en e-mails.

Opleidingen

Reisconsulent e

Syntra AB
09/2010 - 06/2012

Bijkomende opleiding

Toerisme en recreat ie

Francesco Paviljoen Herentals
09/1998 - 06/2002

Derde graad

Annelies Heylen
+32 497 45 35 49
anneliesheylen@icloud.com


