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PERSONALIA

Voornaam: Karim

Achternaam: Attsou

Adres: Michiel de Ruyterplein 3

Postcode: 3143 KE

Woonplaats: Maassluis

Geslacht: Man

Geboortedatum: 10 juni 1993

Nationaliteit: Nederlandse

Rijbewijs: Auto

WERKERVARING

Medewerker Mobiliteit

bij Gemeente Rotterdam

april 2016 - heden

- Verwerken van vacatureaanmeldingen in het recruitmentsysteem Taleo;
- verwerken van interne- en externe detacheringen;
- vraagbaak voor sollicitanten;
- ondersteunen van het Transfertraject (werknemers die hun carrière in een andere functie willen
vervolgen);
- medeverantwoordelijk voor Stageplaza van de Gemeente Rotterdam.

Stagiair Project Zichtbaar Samen Doen

bij Gemeente Rotterdam

februari 2016 - juli 2016

Optimaliseren van het proces 'Materiële Vaste Activa' en verwerken in een procesbeschrijving. De
procesbeschrijving die ik in samenwerking met collega's van deze afdeling heb ik opgesteld, is tevens
vastgesteld door de proceseigenaar.



Teamleider Service

bij Della Casa

augustus 2008 - juni 2016

- Waarborgen van de klanttevredenheid;
- inkopen van voorraden;
- organiseren van bedrijfsfeestjes/verjaardagen en andere festiviteiten
- relaties onderhouden met horeca- en hotelinstituten over stagemogelijkheden
- klachtenverwerking.

Docent MBO Niveau 4 Sprint

bij Albeda College Zuster Hennekeplein

september 2014 - maart 2015

Onderwijzen op de opleidingen Financieel Medewerker en Marketing & Communicatie.
Vakken:
- Economie & Recht
- Bedrijfseconomie
- Calculatie
- Begroten & Budgetteren

Financieel Medewerker Particulieren

bij Rabobank Merwestroom

oktober 2013 - september 2014

- Voorbereiden van dossiers voor de Hypotheekadviseur; 
- gastheer voor de adviesgesprekken;
- meedenken vanuit bedrijfskundig kader bij het implementeren van veranderingen.

Interim Klantadviseur

bij Avicenna Midden-Holland

augustus 2013 - april 2014

Bemiddelen tussen zorgbehoevenden en instanties die kunnen voorzien in de nodige ondersteuning.

Huiswerkbegeleider

bij Lentiz Reviuslyceum

maart 2011 - maart 2012

Begeleiden van HAVO/VWO-scholieren in de disciplines Economie, Wiskunde, Frans en Engels.



OPLEIDING

Wijsbegeerte (WO)

Erasmus Universiteit

Deze studie volg ik in deeltijdvorm, dit betekent eenmaal per week op vrijdagavond college volgen. Dit
is een studie die ik volg om mezelf op een hoger academisch niveau te prikkelen.

september 2012 - heden

Bedrijfskunde Management, Economie &
Recht

(HBO)

Hogeschool Rotterdam

Reeds mijn afstudeerstage voldoende afgerond op de afdeling Financial Reporting van de Gemeente
Rotterdam. Momenteel bezig met het schrijven van mijn afstudeerscriptie over de procesoptimalisatie
van het proces 'Materiële Vaste Activa'.

september 2010 - heden

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (Middelbare school, diploma behaald)

Lentiz Reviuslyceym

Diploma behaald met het hoogste gemiddelde (7,8) van de school.

september 2005 - juni 2010

VAARDIGHEDEN

Analytisch vermogen Communicatief sterk

Creatief schrijven Klantgericht

Klantvriendelijk Punctueel

Representatief

TALENKENNIS

Nederlands: Uitstekend

Arabisch: Goed

Engels: Uitstekend

Frans: Goed

CV gemaakt via Uitzendbureau.nl


