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Sara BORREMANS

Administratieve ondersteuning
Documenteren en optimaliseren 
van processen
(Interne) opleiding-begeleiding

Contactgegevens

sara.borremans@skynet.be

0478 365 242

Ninoofsesteenweg 95, 
1500 Halle, België

Geboortedatum
27 10 1979

Talenkennis
Nederlands (moedertaal)
Frans (zeer goed)
Engels (zeer goed)
Duits (noties)

IT
Zeer brede software-kennis 
zowel op Windows als op Mac
- MS Office 
(Outlook, Word, Excel, 
Powerpoint), 
- OpenOffice,
- Adobe Acrobat Pro, 
- DTP-programma's, 
 

Live)....

- BPM software 
(Visio, BPMOne, Blue Works 

Kennis van online tools als 
Dropbox, WeTransfer, 
GoogleDrive,... 
CMS-systemen, HTML,...

Referenties
Contactgegevens van de 
managers in kwestie worden op 
eenvoudige vraag bezorgd 

Brede administratieve ondersteuning met oog voor voortdurende 
verbetering van processen.

Competenties

– opstellen en opmaken van documenten (presentaties, 
cursussen, verslagen, brochures)

– plannen en voorbereiden van opleidingen door derden 
gegeven (reserveren opleidingslocatie, inschrijvingen 
registreren, info verschaffen, drukwerk opvolgen)

– opleiden en begeleiden van stagiairs en nieuwe collega's
– input en verwerking van gegevens
– (digitaal) archiveren
– analyse van gegevens
– processen documenteren en verbeteren

Professionele ervaring

Wauters nv (Van Leeuwen Group) – Assistant
(2014-nu)

– brede administratieve ondersteuning
– opzetten van cycle countingsysteem
– documenteren van werkinstructies en interne afspraken

Bulex Services nv (Vaillant Group) – Personal Assistant to the After 
Sales Director 
(2013-2014)

– brede administratieve ondersteuning
– rentabiliteitsanalyses
– documenteren van processen (Six Sigma)

opvolgen wettelijk vereiste opleidingstrajecten

brochures, registratie van inschrijvingen,...)

en Wallonië)

IPV vzw – dossierbeheerder 
(2001- 2013) 

– dossierbeheer onderwijs en herstructureringen (Vlaanderen 

– administratieve ondersteuning bij opleidingen (opmaak 

– projectopvolging en bijwerken van websites NL+ FR
– begeleiding van stagiairs
– documenteren van processen

Opleiding, getuigschriften, diploma's

Projectmanagement (2015)
EVC-bewijs opleider – begeleider in bedrijven en organisaties (2013) 
Notuleren - Linguapolis (2012)
Excel Experience - Kluwer (2011, 2012)
Dreamweaver – GLTT (2003)
Assertief communiceren  - Impact (2001)
Gegradueerde CAD CAM in confectie
CVO GO - Gent
(01-09-1999 tot 30-06-2001)
Studie Stylisme-Modelisme (stopgezet wegens familiale redenen)
Haute Ecole Fransisco Ferrer - Bruxelles
(01-09-1997 tot 30-06-1999)
Studiegetuigschrift ASO: Economie-Moderne talen
KAGO - Halle
(01-09-1991 30-06-1997)
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