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       WERKERVARING    
 
 Pasquale Assistants 

         Personal (Virtual) Assistant  
                     15 mei 2020 
 Personal Virtual Assistant voor ondernemers, bedrijven en 

iedereen die zichzelf een Personal Virtual Assistant gunt.  
 Als Freelancer in te huren voor Interim opdrachten voor de 

functie van Executive  Assistant, Directiesecretaresse, 
Personal Assistant of Office Assistant.  

 
McDonald’s Nederland BV 

1998 - 2020 
FACILITY & OFFICE SUPPORT MANAGER 

2017 – 31 maart 2020 
 Verantwoordelijk voor de continuïteit en de waarborging 

van de dagelijkse facilitaire- en secretariële dienstverlening 
alsmede de receptie binnen het hoofdkantoor van 
McDonald’s Nederland.  
 

 Ontwikkeling en optimalisatie van de processen, 
procedures en beleid  rondom Facility en Office Support. 
 

 Coaching en aansturing van een team van  
5 medewerkers waarin het ontwikkelen van medewerkers 
centraal staat. Samen de beste versie van hun zelf leren 
ontdekken en toepassen. Waar liggen hun talenten? Waar 
krijgen ze energie van? Wat is hun ambitie?  

 
 Budgetverantwoordelijke voor budget Facility & Office 

Support. Opstellen jaarbudget, beheren en bewaken van 
het Facility budget (1,5 miljoen). 
 

 Verantwoordelijk voor contractmanagement van de 
uitbestede diensten catering, beveiliging en schoonmaak. 
Verantwoordelijk voor stakeholdermanagement van 
facilitaire dienstverleners en opvolging geleverde diensten. 
 

 Happy@Work: bedenken en zelfstandig uitvoeren van 
projecten om de werkbeleving en de werksfeer te 
verhogen. 

 
DIRECTIESECRETARESSE  

2016 – 2017 
 Complex agendabeheer voor 5 Directors. 
 Voorbereiden en organiseren (internationale) 

meetings,  bijeenkomsten en events.  
 Opstellen en afhandelen van correspondentie. 
 Alle voorkomende secretariële werkzaamheden. 

 
COÖRDINATOR OPERATIONS, NATIONAL  

                                 OPERATIONS  & MCOPCO  
               2009-2017 (6 Managers en 25 Consultants) 
 

 

                    SKILLS 
Gedreven, cijfermatig, creatief, resultaatgericht, 
gestructureerd, teamplayer, oog voor detail, integer, 
proactief, Servicegericht, loyaal, helicopterview, 
oplossingsgericht en flexibel. 
 

                                  TALEN 
Nederlands       Uitstekend 
Engels                 Goed 
Frans               Basis 
Duits                   Basis  



 

 

Tools: 
Wordpress 
Trello 
Mailchimp 
Google docs 
Canva 
Moneybird 
Toggle 

 
 
 

 
 

 

 

Uitstekende beheersing van Office pakket  
(Word, Excel, PowerPoint & Outlook) 

 
 

 
 

 

 

 Complex agendabeheer Managers. 

 Bijhouden van Franchise en interne  wijzigingen in 
diverse interne systemen. 

 Redigeren van handboeken en correspondentie. 
Opstellen van nieuwsbrieven. 

 Opzetten jaarplanning gesprekken tussen Directie, 
Business Managers en Franchisenemers en 
redigeren van de verslaglegging van de 
gesprekken. 

 Bewaken van de voortgang van uitgezette 
actiepunten. 

 
              FACILITY COÖRDINATOR 

 

                                                2005-2009 
 Alle voorkomende facilitaire werkzaamheden binnen  

             het hoofdkantoor van McDonalds Nederland.  
                                             

   
   

                              DIRECTIESECRETARESSE  
                        2001-2005 

 Assistent voor 5 Directors.  
 Complex  agendabeheer.  
 Organiseren van reizen en het maken  van  

 reisschema’s.  
 Alle voorkomende secretariële werkzaamheden. 
 
 

SECRETARESSE  
COMMUNICATIE & MARKETING 
                             1998-2001 

 Alle voorkomende secretariële werkzaamheden. 
 Organiseren en ondersteunen bij Mediatraining. 

 
 

 
 

KLM 
1997-1998 

 Receptie hoofdkantoor. 
 Facilitaire werkzaamheden. 

 
Verzinkerij Johan Vis 

                                      1990-1997 
 Diverse administratieve, financiële en HR  

                         werkzaamheden. 

 

Persoonlijk 
Ik ben actief en zeer positief ingesteld. Ik zie 
overal wel een uitdaging of mogelijkheid in;  
ik ben zeer oplossingsgericht. Service en 
ontzorgen zit in mijn DNA. Het geeft mij 
energie collega’s te helpen, van de 
schoonmaker tot een Directielid en samen te 
werken en te bouwen aan de missie en de 
strategie van het bedrijf.  
 
Het is voor mij een uitdaging om zelfstandig, in 
mijn rol als Personal Assistant,  de 
persoon/personen voor wie ik werk, altijd al 
een stap voor te zijn en alles al tot in de 
puntjes te hebben geregeld voordat het wordt 
gevraagd of überhaupt aan wordt gedacht. 
 
Ik heb een passie voor reizen ; ik heb al veel 
van de wereld gezien en vind het leuk om  van 
tevoren goed in te lezen en de reizen goed te 
voorbereiden. Als het goed is voorbereid, is het 
makkelijker om flexibel te zijn en ad hoc te 
reageren op onverwachte situaties. Daarnaast 
is styling en inrichting van woningen en tuinen 
een andere grote passie. Ik sport 4x per week; 
Crossfit en kickboksen.  



 

 

Certificaten en trainingen                    Opleidingen 
 
                             Webassistant training                                                                            Ondernemersdiploma 
                                  Weblish                                                                                                      Textieldetailhandel /HBO 

                    2021                                                                                                                     1991 
        Bedrijfseconomisch rekenen, textielbrevet,    

         Nederlands, recht -en wetskennis, Economie  
Wordpress training; bouw je eigen website  

                                      Weblish          
                                        2020                                           
  

ZAKELIJK BUSINESS ENGELS 
             The English Center 
                    2020 
 

START EEN SUCCESVOLLE BUSINESS ALS  
VIRTUAL ASSISTANT/ VA SCHOOL 

                                            2019 
 

BHV-DIPLOMA Allround 
         2018 

 
 
MODERN PROGRESSIVE LEADERSHIP 

             Luxus training  
     2018 

 
EXCEL 2007-2010 

                        2011 
 

MS POWERPOINT 2007 NL 
GEVORDERD 

2010 

 

PROJECTMANAGEMENT 
Management Support opleidingen 

2007 

 

ZAKELIJKE CORRESPONDENTIE ENGELS 
1999 

 

TOPSECRETARESSE 
1999 

 

 

 

 

MIDDENSTANDSDIPLOMA 
                                        1991 
     Bedrijfseconomisch rekenen, rechts-en wetskennis,       

                                               bedrijfsadministratie 

 
 

WATERLANT COLLEGE (HAVO) 
Amsterdam  
1983 - 1989 

                  Nederlands, Engels, Frans, Duits, Economie en Geschiedenis 
 

 
 

 

 

 
 


