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Dit	voorbeeld	van	een	ONA-portfolio	is	gemaakt	door	Ad	Appel	Taaltrainingen.		

Lena	Lopes	is	lerares	Engels,	maar	zij	werkt	nu	als	serveerster.	Zij	moet	een	portfolio	maken	voor	DUO.	

Zij	heeft	dit	portfolio	gemaakt.	U	kunt	het	portfolio	van	Lena	Lopes	gebruiken	als	voorbeeld.		

1. Print	dit	document. 	

2. Print	ook	een	leeg	portfolio.	Of	gebruik	de	digitale	portfoliokaarten	van	DUO.	

3. Schrijf	uw	eigen	gegevens	in	het	lege	portfolio	of	schrijf	uw	gegevens	in	het	digitale	portfolio	van	

DUO.	

Laat	het	ingevulde	portfolio	goed	nakijken.	Stuur	daarna	uw	portfolio	naar	DUO.	In	een	envelop	of	

digitaal.	U	krijgt	van	DUO	een	uitnodiging	voor	een	gesprek	over	uw	portfolio.		

Is	het	maken	van	het	portfolio	te	moeilijk	voor	u?	Zoek	hulp!	

Kom	naar	een	workshop	in	Aerdenhout,	dan	is	uw	portfolio	snel	klaar.	

	

	

Zelf	studeren	voor	het	inburgeringsexamen	A2?	

Koop	Inburgeringsexamen	A2	-	STUDIEBOEK	op	www.adappelshop.nl		(€	38,50)	

































DIPLOMA 
	
	
	
	
This diploma has been awarded to Miss Lena Lopes born in Manilla (town), 

Philippines (country) on 22nd (day) September (month)  1977 (year), who fulfilled 

his/her obligations from the academic year 1997 to the academic year 2003 at the 

 

Faculty of Education 

of the University of the Visayas 
	

	

On the basis of the decision of the Final Examination Board dated 15th (day) March     

(month) 2003 (year), he/she is hereby declared and is authorised to use the title of 

Bachelor of Secondary Education. 
 

Grade of diploma:  cum laude 

Visayas,  15th of March 2003 

 

 

 

 

Dr. Eduardo R. Gullas  - President 

Dr. M.N. Borbajo - Dean 

 

 



	

Vacatures zoekenCv's zoekenWerkgevers / Plaats vacature 

	
	

 

 

Wat: Waar: 
serveerster

 

Amsterdam
   

 

 
 
 
 

» Solliciteer 

Neem alle instructies door voordat je je sollicitatie naar Ellis Gourmet Burger Amsterdam 
stuurt. 

Solliciteer 

 
 

 

	

 

Geavanceerd zoeken 

     functie, trefwoorden of bedrijf  plaats, provincie of postcode  
 

 
 

 

Terrasloper bediening serveerster  
Ellis Gourmet Burger Amsterdam - Amsterdam  
Ben jij op zoek naar een te gek bijbaantje in de bediening? Heb jij altijd al in de horeca 
willen werken en wil je met jouw enthousiasme aan de slag bij een leuk restaurant? 
Lees dan snel verder...Sinds 2011 is Ellis bezig met de beste gourmet burger ooit. In 
vier jaar tijd opende Ellis 8 restaurants verspreid over België en 2 in Nederland. Met 
andere woorden... We groeien snel! Uiteraard kan dit niet zonder klanten en 
medewerkers. Als collega binnen ons team is er ruimte voor jouw ideeën en zijn er tal 
van doorgroeimogelijkheden. Momenteel is Ellis Gourmet Burger op zoek naar 
personeel voor de nieuwe vestiging in Amsterdam. Vacature eisen: Enthousiast zijn, 
veel willen leren en het leuk vinden om in een team te werken. Soort dienstverband: 
Deeltijd Plaats: 

Vereiste opleiding: 

• Middelbare school of gelijkwaardig 

3 dagen geleden 
Solliciteer 
 

 



 
 

 

Vacature via WERK.nl (UWV) 
Le Mimose 

Burg van Roosmalenstraat 1  
1911EZ UITGEEST  

 Naam van de 
functie: Algemeen Medewerker bediening horeca 

Functieomschrijving: 

 
 
De werkgever Pizzeria in Uitgeest is op zoek naar een medewerker 
bediening voor de vervanging van ziekte van een collega. De 
werkgever zoekt iemand voor 38 uur per week. 

Wijzigingsdatum: 16 mei 2016 
Vervaldatum: 08 aug 2016 
Referentienummer: WBS1422216  

  
Werklocatie 

Plaats: 
 
UITGEEST 
 

Werktijden 
Werktijd per week: 38 uur  
Soort werktijd: Kantoortijd 

 
Contract 

Soort contract: Tijdelijk 
Startdatum: 16-06-2016 
 
  

Salaris 

Soort salaris: 
 
Vast loon / 
uurloon 

Salarisindicatie: 
 
bruto per 
maand 1200 

 Overige eisen 
Ervaring in de bediening is een pré.  

Een klantvriendelijke instelling is een eis. 
Contactpersoon bij deze vacature: 
A Smit-Bakkum 
  Telefoonnummer : 0727003336 
E-mailadres : a.smit@uwv.nl 

  

	







Aan:				

Le	Mimose	

T.a.v.:	A.	Smit		

Burgemeester	van	Roosmalenstraat	1	

1911	EZ		Uitgeest	

	

	

Betreft:	vacature	medewerker	bediening	

	

Heemstede,	16	mei	2016	

	

Geachte	heer/mevrouw	Smit,	

Hierbij	laat	ik	u	weten	dat	ik	interesse	heb	in	de	vacature	algemeen	medewerker	bediening	binnen	
uw	bedrijf.	Ik	heb	ervaring	met	dit	werk.	Ik	verwijs	naar	mijn	cv.	

	

Uw	bedrijf	heeft	mijn	belangstelling.	

Ik	kan	het	werk	goed	doen	en	ik	wil	het	werk	graag	doen.	

Ik	woon	in	Heemstede	en	ik	zoek	werk	in	of	dichtbij	mijn	woonplaats.	

	

Ik	licht	mijn	sollicitatie	graag	toe	in	een	persoonlijk	gesprek.	

Met	vriendelijke	groeten,	

	

Lena	Lopes	

Kamplaan	11	

2032	BC		Heemstede	

	

Bijlage:	Curriculum	Vitae	



	
Curriculum	vitae	
	
Personalia	
	

	

Achternaam	 Lopes	
	

Voornaam	 Lena	
	

Straat	en	huisnummer	 Kamplaan	11	
	

Postcode	en	woonplaats	 2032	BC		Heemstede	
	

Telefoon	 06	–	4141.7711	
	

E-mail	 lenalopes@gmail.com	
	

Geboortedatum	 22-09-1977	
	

Geboorteplaats	 Manilla	
	

Geslacht		 vrouw	
	

Burgerlijke	staat		 gehuwd	
	

	
Onderwijs	en	opleiding	
	

	

Periode	
	
2015-2016	–	inburgeringscursus	A2	

Naam	school	
	
Ad	Appel	Taaltrainingen	

1997-2003	–	HBO-opleiding	–	lerares	Engels	 University	of	the	Visayas-Mandaue	
	
Werkervaring	
	

	

Periode	
	
2003	-	2004	

Naam	functie	–	bedrijf	
	
Lerares	Engels	–	Manilla	Secondary	School	

2004	-	2008	 Manager	meubelmakerij	
2008	-	2013	 Manager	in	een	restaurant	in	Cebu	
2014	-	heden	 Serveerster	in	Filipijns	restaurant	in	Amsterdam	
	


