
ANTOINET VAN EIJK 
 

 Maasheseweg 69a “ Een gedreven commerc ië le  du izendpoot  die 
klantgericht en professioneel werkt. De spil binnen een 
bedrijf met jarenlange ervaring op zowel commerc iee l ,  
f inanc iee l  en admin is t ra t ie f  gebied en daardoor breed 
inzetbaar is.”  

 5804 AB Venray 
 06-28946715 
 27-07-1968 
 antoinetteke@gmail.com 
 Rijbewijs B  

 
 
 

 WERKERVAR ING 
 
O f f ic emanager/Secre tar esse  Bouwmees te r  Groep te 
E indhoven                        
2006 – 1 juli 2015 
 

• Financ i ee l ;  verwerken inkoop- en verkoopfacturen, 
debiteuren- crediteurenadministratie, verwerken 
bankafschriften en voortgangsbewaking betalingen 

• Secretar i ee l ;  agendabeheer 2 directeuren en 2 MT-
leden, eerste aanspreekpunt bedrijf, mail en 
postafhandeling, ondersteuning accountmanagers. 

• Per soneel szaken ;  Ziekte- en herstelmeldingen, 
beheren en bewaken vakantieplanning, arbeidscontracten 
opstellen en voortgang bewaken, voorbereiden en 
uitbetalen salarissen. 

• Adm in is tr at ie f ;  voorraadbeheer, opstellen en 
verwerken offertes, organiseren bijeenkomsten en 
personeelsuitjes, planning webdesigners bewaken en 
beheren, trainingen organiseren. 

 
Backof f ice  Medewerker  Rabobank te E indhoven   
2000 –  2006 
 

• Adm in is tr at ie f ; volledige regie inzake het plannen, 
voorbereiden en uitvoeren van workshops voor het 
personeel van lokale banken. Deelname in diverse 
projectgroepen. 

• Secretar i ee l ;  Agendabeheer 3 MT leden, voorbereiden 
vergaderingen, postafhandeling, eerste aanspreekpunt 
afdeling, ondersteunen buitendienst medewerkers. 

 
Adm in is tr at ie f  medewe rks ter  SRV te  Someren   
19997  – 2000  
 
Bed r i j fs l e i der  A ld i  te  Nederweert 
1992 –  1997  
 
NEVENACT IV ITEIT  
E igenaar  Hout  en  Vorm   
2010 –  Heden 
 

• Volledig ontwerp en realisatie van maatwerk 
interieuroplossingen. 

 

OPLEID INGEN 
 

Econom isch  Lyceum E indhoven  
Commercieel/administratief 

1986-1992. 
 

Kor t MBO 
Commercieel/administratief 

1984-1986 
 

VAARDIGHEDEN  
 

Office 
UNIT4/Mulitvers 

CMS Systemen 
Outlook 

 
HOBBY'S  

 
Wandelen met de honden 

Voorzitter buurtvereniging 
Oprichter en redacteur buurtkrant 

	  


