Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens:

Bert Verleur
Cia van Boortlaan 35, 1187 TH Amstelveen
020-6439165 of 06-41817646
bertfoto@xs4all.nl
29 April 1958
Profiel:
Een loyaal, proactief en oplettende werknemer met ervaring, kennis en administratieve vooral cijfermatig
inzicht. Ben een optimistisch type en kan zowel zelfstandig goed presteren als respectvol samenwerken met
collega’s. Verder ben ik sociaal, dienstverlenend, creatief en initiatiefrijk om problemen te helpen oplossen.
Werkervaring:
Na 36 jaren trouwe dienst op de backoffice van Achmea en rechtsvoorgangers, ben ik vanaf november 2013
werkzoekende.
2007-2013

Algemene medewerker Agis Zorgverzekeringen Amersfoort bij AWBZ Zorgkantoor.
Verschillende repro en administratieve taken als data entry en digitaal archiveren PGB
verantwoordingen. Inkomstengegevens via Excel verwerken en versturen naar CAK.

2002-2007

Administratief en repro medewerker Agis Zorgverzekeringen Amersfoort.
Aanmeldingen digitaal registreren. Post- en reprowerkzaamheden, analoge archiefbeheer.
Verwerken output, verdelen en versturen.

1980-2004

Gelegenheidsfotograaf bij Agis, ZAO en Ziekenfonds Ziekenzorg Amsterdam.
Sfeervolle reportages maken van medewerkers en VIP bij promotieacties, recepties en
feestelijke gelegenheden.

1977-2002

Boekhoudkundig administratief medewerker bij ZAO zorgverzekeringen en Ziekenfonds
Ziekenzorg. Boekhouden en administratief werk, met en zonder computer op verschillende
afdelingen, telefoon, verwerken inkomende en uitgaande post en ondersteuning postkamer bij
grote drukte.

Computervaardigheden:
Ik ben behoorlijk computervaardig, vooral data entry en uitstekend omgaan met internet in het algemeen en
met Microsoft Office: Publisher, Word en Excel. Eigen internetsite bertfoto.nl beheren en onderhouden.
Digitale beeldbewerking met onder meer Photoshop Ik beschik zelf over eigen benodigde software. Kan tevens
goed omgaan met computersoftware reisinformatie via OV9292.

Fotografie:
Vanaf 1980 in eigen tijd actief als professionele freelance fotograaf met eigen styling en choreografisch inzicht.
Specialisaties: dans, evenementen en (tango)dansshows in theater. Voor verdere informatie en extra
mogelijkheden ook met video, zie mijn internetsite bertfoto.nl
Openbaar vervoer:
Service verlenen in het openbaar vervoer op locaties door reizigers te helpen met informatie en/of reisadvies is
een specialiteit van mij, vooral in regio Amsterdam en Schiphol. Ook ondersteunen van ouderen of visueel
gehandicapten past bij mij.
Overige informatie:
Per direct beschikbaar.
Verenigingsactiviteiten: bij een tangodansschool meedansen als invaller tijdens danscursussen en workshops
alsmede hand en spandiensten bij de dansschool.
Opleidingen:
1977-1979 Praktijkdiploma boekhouden
1977 Typediploma
1972-1977 Mavo administratief
Talenkennis:
Nederlands vloeiend. Engels en Duits behoorlijk goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Hobby’s:
Argentijnse Tango en stijldansen.

