JACQUELINE CLAASSEN
Zelfstandig, kei in organiseren, flexibel

Adres:
Dennenhof 11
3181 BD Rozenburg

MIJN PROFIEL
Ik ben een enthousiaste, flexibele vrouw met
jarenlange ervaring met diverse administratieve
werkzaamheden en marketing ondersteunende
taken. Ik vind het leuk om mensen te
ondersteunen in hun werkzaamheden en ze te
helpen hun doelen te behalen. Ik ben gewend te
werken in een dynamische omgeving en hou dus
het hoofd koel als de werkdruk oploopt. Deze
eigenschap kwam ook goed van pas bij alle
evenementen die ik heb helpen organiseren. En
mocht alles toch anders lopen dan verwacht kan
ik goed improviseren.
WERKERVARING
Marketing Support, Lely Nederland NV, Maassluis
1998 - 2019
Lely Nederland is producent van o.a. melkrobots
en voerrobots. Lely is werkzaam in ruim 40 landen
en heeft een omzet van 416milj.
Taken:
- Ondersteunen van de sales- en
marketingmanager
- Plaatsen, verwerken en factureren van
bestellingen
- 4x per jaar opmaken en verzenden digitale
nieuwsbrief voor eindklanten
- 20 x per jaar opmaken en verzenden digitale
nieuwsbrief naar medewerkers
- Trainen klanten en collega’s in diverse
programma’s
- Plannen en organiseren van diverse
evenementen
- Verzorgen rondleidingen op het hoofdkantoor en bezoeken aan melkveebedrijven

Telefoon:
06- 14 22 94 54
E-mail:
j.claassen001@gmail.com

-

Geboortedatum:
30 -11-1960

Praktische organisatie deelname beurzen
zoals RMV en Agribex
Onderhouden CRM-database
Bedenken en verzorgen relatiegeschenken

Vergaderingen plannen en voorbereiden en
actielijsten bijhouden

Buurtbemiddeling, Coloured Consultancy,
Rotterdam - (Vrijwilligerswerk) - 2019
Onafhankelijke en getrainde bemiddelaar bij
conflicten tussen bewoners.
Eventmanager – DeBroekriem, Utrecht (Vrijwillige basis) - Juni 2019
Organiseren van evenementen en workshops om
collega-baanzoekers te helpen een passende
nieuwe baan te vinden.
Administratief Medewerkster, Sanofi, Maassluis
1982 – 1998
Diverse administratieve en ondersteunende
werkzaamheden
OPLEIDING
HAVO, Koningin Juliana Scholengemeenschap,
Maassluis - 1972 - 1978, Diploma behaald
TRAININGEN EN CURSUSSEN
Buurtbemiddeling
BHV
Heftruck certificaat
Virtual Assistant
HOBBY’S
Duiken, reizen, lezen, handwerken

