Curriculum Vitae
----------------------------------------------------------------------------------------------Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Telefoon:
Geboren op:
Burg. stand:
e-mail:

H.G. Tamminga-Bril (Regina)
Schuurmanstraat 60
7691 PR Bergentheim
0523-852305 of 0612188829
10-05-1986
gehuwd
reginabril@hotmail.com/info@bloemgericht.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opleidingen
2009-heden:
2002-2006:
1998-2002:

e

Educatie & kennismanagement groene sector, STOAS Vilentum Hogeschool. 2 graads docent
Middenkader functionaris bloemen- en tuincentrumbranche, diploma behaald, AOC-Oost
MAVO-4, diploma behaald, Greydanus College
Nederlands, Engels, Scheikunde, Wiskunde, Handvaardigheid, biologie,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werkervaring
2008-heden
2003-2008

2005
2002
klacht1998-2002

Werkzaam bij AOC-Oost in Almelo als onderwijsassistent.
Werkzaam bij Roel van den Biggelaar in Hardenberg.
Functie, verkoopmedewerkster met als werkzaamheden onder andere; klanten helpen,
klacht- afhandeling, telefoon aannemen, bloemwerk aan nemen en maken, rouwwerk en
bruidswerk aannemen, bruidswerk maken, inkopen, stagiaires begeleiden.
Gevraagd om te helpen met bruidsbloemwerk voor het huwelijk van Prins Pieter-Christiaan en
mevrouw Anita van Eijk, 25 augustus 2005.
Werkzaam op de zaterdagen bij Bloemenhuis Alice in Dedemsvaart.
Functie, verkoopmedewerkster met als werkzaamheden onder andere ; klanten helpen,
afhandeling, telefoon aannemen, bloemwerk aannemen en maken.
verschillende bijbaantjes gehad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stages

2006

2006

2005

Stage periode van 1 maand, bij de Olympische winterspelen in Turijn, Italië.
Veel voorkomende werkzaamheden; 3 verschillende winkels verzorgen, bloemwerk voor het
Olympisch stadion maken, winnaarboeketten maken, restaurant- en balie versieringen
maken.
Stage periode van 1 maand, op Paleis het Loo in Apeldoorn.
Veel voorkomende werkzaamheden: bladblazen, kerstversieringen maken in het paleis,
opbinden van planten in de tuinen, bollen uitspitten, planten afdekken tegen vorst,
verspenen.
Stage periode van 6 weken, bij Nauta bloemenatelier in Hoogeveen.
Voornamelijk veel ervaring opgedaan met inrichten van presentaties in verband met het
verhuizen van de winkel naar een ander pand. Daarnaast alle voorkomende
winkelwerkzaamheden gedaan.

2005

2004
2003

2002
2002

Stage periode van 1 maand, op Paleis het Loo in Apeldoorn.
Veel voorkomende werkzaamheden tijdens de stage: buxus knippen, bloemen oogsten van de
kwekerij, verspenen, planten verzorgen, helpen met inkopen bij groothandel, frezen, zaaien,
bloemwerk maken voor het paleis, bollen poten.
Ervaring opgedaan voor tuininrichting. Dit was een project van school, in samenwerking met
Jan Boomkamp Gardens in Hengelo.
Stage periode van een schoolseizoen lang, 2 dagen in de week,
bij Roel van den Biggelaar in Hardenberg.
Daarna bij hetzelfde bedrijf een blokstage van een maand gevolgd.
Stage periode van 1 maand, op Kwekerij Collendoorn in Collendoorn.
Stage periode van een schoolseizoen lang, 2 dagen in de week,
bij Bloemenhuis Alice in Dedemsvaart.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referenties
Dhr. H. Weusthof (teamleider dynamic design)
hweusthof@aoc-oost.nl
Dhr. P. Boerrigter (docent dynamic design)
pboerrigter@aoc-oost.nl
Mevr. P. Kramer (docent dynamic design)
pkramer@aoc-oost.nl

