
Curriculum Vitae 

Personalia 

Esther (E.) Roosemalen - Vis (31- 01- 1967) 
Klaproosstraat 55 - 2403 EW Alphen a/d Rijn 
0172425166 – 0615233125 
https://roosemalen.nl - esther@roosemalen.nl 
B - AM 
 

Persoonlijkheid 
Altijd optimistisch, altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging.  
Vind leren leuk en ontmoet graag nieuwe mensen. 
Werken in een winkel is mijn passie, klanten helpen geeft mij veel plezier, de leuke kanten maken je 
dag goed en de minder leuke klanten maken van je werk elke keer weer een originele uitdaging. 

Opleiding  
Maart 2022 BHV 
Sept. 2021 Excel basis 
Sept. 2017 MBO-3 Verkoopspecialist  
14-09-2015 Deelname uitleg brand-meld systeem  
05-06-2013 E-learning zitmeubel 
05-06-2013 E-learning tuinmeubel 
01-06-2013 E-learning raamdecoratie 
2011 Cursus raambekleding 
2002 Opleiding werken met gevaarlijke stoffen 
1980-1884 LHNO C-nivo, diploma 

 

Werkgevers  

Buitenhof 
Tuinmeubelen 
20 Augustus '18 t/m heden 

Klanten adviseren, aansturen van personeel, administratieve werkzaamheden als 
orders invoeren en facturen nazien. Taken zien en delegeren. Artikelen uit de winkel 
zo nodig inpakken en verzenden, nieuwe voorraden controleren. 

 
Omnicard 
1 Juli '18 t/m 17 Augustus '18 

 
Op twee locaties per dag, pasfoto's maken en deze uitprinten op toegangspassen 
voor de ING-bank, tevens het ont- en opnieuw koppelen van de gegevens van de 
pashouder aan de kaart. 

 
Leen Bakker 
15 Mei ‘08 t/m 01 juli ‘18 

 

 
De afgelopen 10 jaar van caissière opgeklommen via afdelingsverantwoordelijke 
naar assistent; personeel aansturen, taken zien en delegeren, een winkelplan 
realiseren, het werven en selecteren van nieuwe mensen.  

 
Bristol  
April ‘06  t/m april ‘07 

 
Verkoopmedewerker; kleding uitpakken en presenteren, labelen, schoenen op 
presentatie plaatsen, afdeling kinderschoenen onder beheer, kassa handelingen 
 

V&D 
Maart ‘05 t/m maart ‘06  

 

Verkoopmedewerkster; CD’s en, DVD’s beveiligen en presenteren, klanten te woord 
staan, kassa handelingen 
 

Technische Unie 
 via Rijnstreek uitzendbureau 

Magazijnmedewerkster; handmatig orders verzamelen, met een kar maar ook met 
een hoogwerker orders verzamelen, intern geldig certificaat behaald 



 

Shop Service Center 
‘99 t/m ‘02 

Magazijnmedewerkster; handmatig orders verzamelen ten behoeve van Shell 
stations, inpakken en verzendklaar zetten. 

 


