Curriculum Vitae
In voor ieder uitdaging

Persoonlijke gegevens
Naam

Bilal El-Khattabi

Telefoonnummer
Geboortedatum

0626674248 010-8409115
0630186075
21-07-1981

Geslacht

Man

Straat

Prinsenplein 10
3078GW

Postcode
Plaats

Rotterdam

E-mailadres

bilal.elkhattabee@
gmail.com

Persoonlijke presentatie
Mijn ervaring ligt op het gebied van het uitvoeren van de administratie voor een
jobcoachbedrijf. Het gaat hier om de administrieel verwerking van communicatie
tussen bedrijf, klant en opdrachtgever. Tevens was ik verantwoordelijk voor de
boekhouding in Exact Online.

Werkervaring en nevenactiviteiten
Beroep(en)
e-marketeer Autoverhuur Consequent
mrt 2015 - 2019 | 2 p.w.
Promotie van huurauto's op Social Media en Marktplaats.nl.

Per begin 2017 doe ik ook de boekhouding voor de uitgaven van Autoverhuur Consequent en de
administratie van het verhalen van snelheidsboetes op de huurders.
Administrateur Stichting Gek op Werk
nov 2009 - jan 2012 | 32 p.w.
Het archiveren van documenten. Facturering voor re-integratiediensten en boekhouding in Exact en later
in Yob boekhoudsoftware. Het uitbetalen van maandlonen en het betalen van rekeningen. Budgettering
van schulden werknemers. Het nabellen voor openstaande facturen. ICT-werkzaamheden, zoals outlook
instellen, cms bijhouden, website bewerken etc.

Bibliotheekmedewerker Bibliotheek Afrikaanderwijk
aug 2010 - apr 2011 | 6 p.w.
Allerhande werkzaamheden die in de bibliotheek voorkomen, waaronder het zoeken, vinden en opbergen
van boeken, het assisteren van de klant bij het vinden van een boek en het assisteren van de klant bij het
gebruikmaken van het Internet. (vrijwilligerswerk)
Webdeveloper (middelbaar) Stichting Gek op Werk
apr 2009 - nov 2009 | 32 p.w.
Het installeren en code bewerking van een adressenboek dat op PHP en MySql werkt, ten behoeve van
het categorisch weergeven van contactuele relaties met een uitgebreide zoekfunctie. Het aanmaken van
nieuwe content en het aanpassen van bestaande content. (vrijwilligerswerk)
brandwacht Shell Pernis (Careermaker)
sep 2008 - okt 2008 | 24 p.w.
Het waarborgen van de veiligheid in en rondom de werkplek van de werknemers bij de betreffende plant
of constructie. Het houden van toezicht op mogelijke gevaren als; explosiegevaar, vergiftigingsgevaar
en stikgevaar d.m.v. de zintuigen en speciaal daarvoor bestemde meetapparatuur. Het noteren van
verbeterpunten en risicovolle handelingen. Het in de gaten houden van het aantal werknemers die een
besloten ruimte (krappe werkruimte) betreden en uitkomen. Het controleren van betredingsvergunningen
en de noodzakelijke PBM’s (Persoonlijke Beveiligingsmiddelen) die een werknemer moet dragen alvorens
zijn entree te maken.
Webmaster (middelbaar) Chicon Computers
mrt 2007 - mrt 2008 | 32 p.w.
De ontwikkeling van een webwinkel met een BackOffice systeem en het importeren van de productendatabase uit de oude webwinkel naar de nieuwe. De opdracht bestond uit het importeren en samenvoegen
van grote databestanden bestaande uit producten, naar de nieuwe webwinkel databasestructuur.
Eveneens moest de PHP broncode aangepast worden voor een juiste werking, alsook vanwege
compatibiliteit met de beschikbare PHP en MYSQL versie, samen met de integratie van geselecteerde
zogenoemde "Contributions". De basiscode dat voor deze opdracht gebruikt is, is de welbekende
OScommerce webwinkel. Deze kan met zijn broncode van het Internet worden gedownload en worden
uitgebreid met de voorgenoemde "Contributions". Iets anders dat noemenswaardig is vermeld te worden,
is dat er gemigreerd werd tussen producten uit een MSSQL database naar een MYSQL database, dit
vanwege de discrepantie tussen OScommerce welke op MYSQL werkt en de te vervangen webwinkel,
welke op MSSQL werkt.
Webmaster (middelbaar) Chicon Computers B.V.
mrt 2007 - mrt 2008 | 40 p.w.
Webmaster (middelbaar)

webengineer Yocto IT-Solutions
jan 2005 - dec 2006 | 32 p.w.
Als zelfstandig ondernemer werd ik bekend met een techniek dat zich destijds in de kinderschoenen
bevond, wat bekend staat als Virtual Private Server (VPS) hosting. Daarnaast werden er diensten ter
beschikking gesteld, waaronder webmail, domain lookup en webhosting. Dit werd in verbinding gebracht
met de Control Panel of was daar inherent aan.
pc-installateur Centric
sep 2004 - mei 2005 | 10 p.w.
De koppeling en ontkoppeling van hardware onderdelen. (bijbaan)
Financieel-administratief medewerker ABN AMRO
sep 2003 - jan 2004 | 32 p.w.
Het afsluiten van transactie dossiers, het opzoeken van lopende en afgesloten transactie dossiers met
de bijbehorende opdrachten/transacties/posten (middels het daarvoor bestemde computer programma
(Rumba), het integreren van top 200 klantgegevens van Amsterdam met die van Rotterdam (Excel) en
het gereed maken van afgesloten dossiers ter verzending naar het archief.
Postsorteerder TPG Post
jan 2002 - dec 2003 | 20 p.w.
Mechanische sortering van post. (bijbaan)
loketmedewerker spoorwegen Nederlandse Spoorwegen
jan 2001 - sep 2002 | 32 p.w.
Het geven van reisinformatie, het verkopen van reistickets en andere artikelen. Licht administratief werk.
assistent drukker offsetdruk Van Waesberge drukkerij
jun 2000 - sep 2000 | 32 p.w.
Het inbinden, plastificeren en voorbereiden van drukwerk ter verzending. (zomerbaan)
telemarketeer TTT
jan 1999 - jan 1999 | 8 p.w.
Telefonische verkoop van proefabonnementen op het Rotterdams Dagblad. (bijbaan)

Opleidingen en cursussen
Opleiding(en)

hogere informatica (hbo)
sep 2001 - mei 2006 | Diploma: Nee
Getuigschrift Propedeuse in 2003 verkregen.
Certificering: European Computer Driving License (ECDL).
havo
sep 1994 - mei 2000 | Diploma: Ja
Examenvakken: Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Geschiedenis en Economie.

Vaardigheden, competenties en interesses
Talen
Taal

Mondeling

Schriftelijk

Engels

Redelijk

Goed

Nederlands

Goed

Uitstekend

Arabisch

Redelijk

Redelijk

Competenties
0000024120

Kwaliteit leveren

0000024115

Creëren en innoveren

0000024111

Vakdeskundigheid toepassen

0000024116

Leren

