Geachte huisarts,
Hieronder treft u mijn sollicitatiebrief en cv voor het vinden van een stageplaats als doktersassistente. Het gaat om
minimaal 480 uur vanaf de eerste week van januari 2016.
Mijn naam is Plony van der Lee en ben 50 jaar. Mijn voorkeur gaat uit naar 2 dagen per week, in verband met een
lesdag en zelfstudiedag bij Capabel onderwijs groep. Bij afwezigheid van een collega ben ik uiteraard bereid om meer
uren te werken. Ik zou mezelf een hardwerkende collega noemen, die graag andere mensen helpt. Tevens is mijn
nauwkeurigheid van groot belang in de functie van doktersassistente. Ik hecht waarde aan een eerlijke sfeer en vind ik
het prettig binnen een team ook zelfstandig te kunnen functioneren.
Voor verder gegevens omtrent mijn opleiding en ervaring verwijs ik graag naar mijn CV. Graag zou ik in een persoonlijk
gesprek met u de mogelijkheden voor samenwerking bespreken.
Met vriendelijke groet
Plony van der Lee
Dorpsstraat 253
3191 VG Hoogvliet RT
010-2957255

Curriculum Vitae.
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

:
:
:
:

Plony van der Lee
Dorpsstraat 253
3191 VG HOOGVLIET RT
010 – 295 72 55

Geboortedatum
Burg. stand

:
:

4 november 1964
geregistreerd partnerschap

Opleiding
Vakken

:
:

MAVO - diploma
Nederlands, Engels, Duits,
Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde

Gevolgde cursussen
1997
1996
1993
1992
1991
1991 – heden
Werkervaring
mei 2000 – september 2015

Word / Excel 97
Novell Netware 3.1x Administration
Praktijkdiploma Informatica
MKB [PC-boekhouden]
MS-Dos
EHBO - herhalingslessen

horizontale en verticale zwaar transport
- medewerkster facturatie & voorbereiding salarisadministratie

oktober 1998 – april 2000

import & export van secundaire grondstoffen
- medewerkster voorraadadministratie

oktober 1996 – september 1998

opleidingscentrum voor netwerk- & systeembeheer
- boekhouding & cursusadministratie

februari 1995 – september 1996

groothandel in aardappelen, groente & fruit
medewerkster administratie

juli 1991 – november 1994

architectenbureau
- medewerkster secretariaat

augustus 1984 – juni 1991

kustvaart-, bevrachtings- en overslagbedrijf
- medewerkster boekhouding

Hobby’s

:

tuinieren
fotografie / filmen

Vrije tijdsbesteding

:

Het geven van massages thuis
Het volgen van een massageopleiding:
 2014 massage bij kanker
 2013 spatadertherapie
 2012 manuele lymfedrainage
 2010 stoelmassage
 2009 sportmassage

