
 

 
 

 

Wat? Dit is een voorbeeld van een competentie cv 

Voor wie? Cliënt en coach 

Soort tool? Voorbeeld 

Hoe gebruiken? Voorbeeld 

Bron? Maak er werk van 

COMPETENTIE-CV 

 
 

Personalia 

 
 
Talenkennis 

Nederlands – moedertaal 
Frans – begrijp ik zeer goed en spreek/schrijf ik matig 
Engels – begrijp en spreek ik zeer goed en schrijf ik goed 
Duits – noties 
 
 
Informatica 

Ik kan goed overweg met Word en PowerPoint. Excel beheers 
ik in voldoende mate. Op het internet vind ik vlot mijn weg. 
 
 
Opleidingen 

September 2011 – maart 2015: opleiding Surveyor/labtechnican 
Maart 2011 – september 2011: Arbeidsmarktgerichte opleiding bij x 
November 2002 - januari 2003: Individuele Beroepsopleiding: operator 
1998-2001 : Sociale en technische wetenschappen school x 
1995-1998: Techniek wetenschappen school x 
 
 
Werkervaringen 

2 jaar gewerkt bij X (Schoten) 
Taken: jobstudenten opleiden en sturen, voorbereidingen treffen voor 
festivals 
 
8 maanden gewerkt bij X(Merksem) 
Taken: computergestuurde machines bedienen, stalen nemen, 
voorbereidend labowerk vb. vochtigheid en hardheid meten 
 
IBO-opleiding: operator 
 
1 jaar gewerkt bij X (Schoten) 
Taken: productiearbeider 
 
Interims: labo, schrijnwerkerij, magazijn, operator 
 
7 maanden gewerkt bij Inspectorate als surveyor/labtechnican 
Taken: Inspecteren en stalen nemen van lading, analyses uitvoeren + 
rapporteren en adviseren aan klanten 
 
 
Referenties 

Peter X – X 
tel of e-mail 

Competenties 
 
Georganiseerd 
Ik werk georganiseerd en ordelijk. Ik organiseer op mijn 
eigen manier terwijl ik rekening houd met de wensen 
van het bedrijf. 
 
Problem solver 

Ik ben zeer goed in het bedenken van oplossingen 
dankzij mijn analytisch denkvermogen. 
 
Verantwoordelijkheidszin 

Ik deins niet terug om mijn verantwoordelijkheid op te 
nemen. 
 
Zelfstandig 

Ik kan zeer zelfstandig werken. Eens ik mijn taken 
onder de knie heb, heb ik weinig aansturing nodig. 
 
Klantgericht 

Ik heb oog voor de belangen van zowel klant als bedrijf. 
Bij problemen vind ik het belangrijk om de klant te 
informeren en mee te zoeken naar een oplossing. 
 
Analytisch 

Ik wil steeds begrijpen hoe alles in elkaar zit of hoe iets 
in zijn werk gaat. Ik leer snel bij. 
 
Communicatief 

Ik ben vlot in de omgang. Dit zowel in Nederlands als 
Engels. Ook ben ik voldoende assertief maar steeds 
diplomatisch. 
 
Gedreven 

Ik voer mijn werk zo goed mogelijk uit. Indien er iets niet 
vlot gaat, zet ik door en geef ik niet op. 
 
Voorkomen 

Ik ben netjes en ordelijk en pas me aan aan de 
bedrijfscode. 
 
Gestructureerd 

Ik werk graag gestructureerd en vind het belangrijk dat 
dit ook door het bedrijf ondersteund wordt. 

 
 
 
 
 
 
 


