
 

 

 

 

Curriculum Vitae 
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Pagina 2 van 3  

 Curriculum Vitae – Monique Boer 
Profiel - Introductie 
Een zeer ervaren management ondersteuner die na 17 jaar werkervaring haar dromen waarmaakt door voor 
zichzelf te beginnen en zo BOSS 4 U heeft opgericht. Het beste te omschrijven als een persoon met een 
positieve instelling en een open en communicatieve houding. Een goed gevoel voor humor op zak is erg 
belangrijk naast het zijn van een collega waarbij iedereen terecht kan. Zowel zelfstandig werken als in 
teamverband is iets wat goed kan en ook de capaciteiten om een team aan te sturen zijn aanwezig. Ik krijg 
positieve energie van het organiseren van evenementen en seminars. Klantvriendelijk en een goede 
dienstverlening zijn één van de belangrijkste eigenschappen. 
 
Opleidingen 
2005-april 2006 
1999-2000 
1997-1999 

Juridisch medewerker, Schoevers (afgerond) 
ECABO secretaresse opleiding (afgerond) 
K.M.B.O. Assistant Secretaresse Meander (afgerond) 

 
Cursussen 
2016 
2015 
2006-2014 

Prince2 Foundation 
Cursus Excel en Powerpoint 2010 
BHV-Cursus (inclusief elk jaar herhaling) 

 
Talenkennis 
Nederlands: 
Engels: 

Moedertaal 
Redelijk 

 
Carrière Samenvatting 
Januari 2016 - heden 
 
Januari 2010 – november 2015 

 
September 2009 – december 2009 

 
April 2007 – augustus 2009 

 
Juni 2004 – april 2007 

 
Januari 2002 – mei 2004 

 
September 2000 – december 2001 

 

BOSS 4 U te Pijnacker 
oprichtster en freelancer 
Van der Feltz advocaten te Den Haag 
juridisch secretaresse 
High Quality te Hoofddorp 
interim secretaresse 
Logica te Rijswijk 
competence secretaresse 
Everts Vogelaar Spijer Advocaten te Pijnacker 
juridisch secretaresse 
Bouwradius te Zoetermeer 
secretaresse 
Randstad Detachering te Zoetermeer 
interim secretaresse 
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Vrijwilligerswerk 
Voor vrijwilligerswerk draait draai ik mijn hand niet voor om. Van het organiseren van jeugdkampen tot het 
geven van fietsles aan buitenlandse vrouwen.  
 
Vanaf 2015: vaste vrijwilligster voor de Stichting Het Vergeten Kind. Een prachtige stichting die zich inzet voor 
kinderen die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen of geen thuis hebben.  
 
Vanaf 2014: lid van de lokale oudercommissie van het kinderdagverblijf SkippyPepijn te Pijnacker. De 
commissie vertegenwoordigt de ouders en kinderen van het kinderdagverblijf om een prettige speel- en 
leefomgeving voor de kinderen te creëren. Ook hier heb ik veel plezier in het organiseren van evenementen.  
 
Van 2009 tot 2010: vrijwilligster bij Buurtcentrum Parade te Den Haag. Het Buurtcentrum organiseert diverse 
activiteiten voor de bewoners uit de Stationsbuurt. Zo heb ik fietsles gegeven aan buitenlandse vrouwen, les 
gegeven in de Nederlandse cultuur en uitjes naar bijvoorbeeld het theater georganiseerd. De vrouwen in de 
buurt voelde zich thuis bij mij.  
 
Van 2007 tot 2009: jeugdcoördinator bij volleybalvereniging Netwerk te Pijnacker. Hiervoor organiseerde ik 
druk bezochte toernooien, jeugdkampen en trainde kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.  
 
Softwarekennis  
MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Fidura.    
 


