WERKERVARING
Magazijnmedewerker

Nike, Laakdal

2016 - 2022

het sorteren en verpakken van de Nike producten, het orderpicken en
verzendklaar maken van bestellingen, bedrukken van textiel

Fotograaf - grafisch
vormgever - verkoop

ARTE di LOCO, Laakdal

2019 - 2022

Annik
Bogaerts

Fotograaf - grafisch
vormgever - verkoop
2009 - 2012

Magazijnmedewerker
locatiebeheerder
+32 496 63 43 73
annikbogaerts1@gmail.com
www.artediloco.be/cv

Ik werk graag met mensen, geef graag sturing,
advies, begeleiding, ben probleemoplossend
en kan mensen goed motiveren door mijn
positieve ingesteldheid. Ik houd van aanpakken, ben hulpvaardig, energiek, direct, eerlijk,
leergierig, analystisch en kan goed luisteren.
Planmatig werken met harde deadlines en
strakke planningen geven me extra energie.
Ik wil dat iedereen de aandacht krijgt die nodig is om werk- en klantgeluk te vinden. Ik
vind het erg belangrijk dat mensen met plezier
naar hun werk gaan en dat klanten de beste
service krijgen.
“Een helpende hand met het vinden van jouw
werk- en klantgeluk!”

ﬁlm

fotograﬁe

koken

ontwerpen van drukwerk, fotograferen in de studio en op locatie,
allround winkelmedewerkster

CASA, Heultje
beheer van magazijn, locatie, artikelen, aankoop en voorraad, cycle
count en voorraadbeheer, coördinator goederenstroom ten behoeve
van de orderpikkers en de eindklant

Magazijnmedewerker

Fonoservice, Mol

2003 - 2007

klantendienst en winkelbediening, aan- en verkoopondersteuning,
magazijnbeheer, stockbeheer, locatiebeheer, transport, administratie,
facturatie, orderpicking

Koerier

Colli Roger, Retie

1997 - 1999

baantransport

OPLEIDING
Beroepsfotograaf

Syntra, Hasselt

2007 - 2008

DIPLOMA ondernemersopleiding fotograaf

DTP operator

Syntra, Heusden

2006 - 2007

GETUIGSCHRIFT graﬁsche technieken, typograﬁe en layout, digitale
beeldbewerking, digitale tekst- en paginaopmaak, graﬁsche vormgeving, interfacedesign

Bedrijfsbeheer

CVO, Turnhout

2006

GETUIGSCHRIF basiskennis bedrijfsbeheer

Grafische technieken

THHI, Tessenderlo

1990 - 1992

DIPLOMA secundair onderwijs TSO - graﬁsche technieken

Dactylografie

I.P.O.C., Mol

1986

DIPLOMA dactylo

HOBBYS

tekenen

Fotografie Gitta, Hechtel

2003 - 2007

Kromstraat 21, 2430 Laakdal

OVER MIJ

ontwerpen en realiseren van drukwerk, fotograferen in de studio en
op locatie, administratie, klanten helpen, voorraadbeheer, goederenbeheer, boekhouding, verkoopdienst, verzenddienst, naverkoop,
winkelmedewerker, ...

VAARDIGHEDEN

ontwerp

COMPETENTIES

MS Oﬀice

Resultaat gericht

Adobe (PS, AI, ID)

Principieel

Wordpress

Sociaal

Nederlands

Leidinggevend

Engels

Leergiering

Frans, Duits

Stressbestendig

ﬁe tse n
0032 496 63 43 73

annikbogaerts1@gmail.com

www.artediloco.be/cv

