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OVER MIJ

Zwart is mijn favoriete ‘kleur’. Ik ben gek op het afstrepen van to-do’s.  
Op mijn best ben ik in de ochtend. Ik word blij van creëren. Mooie zinnen raken mij.  
Ik geniet van herinneringen.

Ik ga voor perfectie in alles wat ik doe. Het moet kloppen. De tijd is mijn vriend 
maar gelijktijdig ook mijn tegenstander. Tijd is relatief. Ik praat liever over het 
intellect dan over mijn gevoel. Maar kil ben ik niet. Mijn geheugen is als van een 
olifant. Vertel mij iets en ik luister. Ik ben introvert. Het beste zit aan de binnenkant.

IK ben Kris.
Kris met een K.
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AANBEVELINGEN

“Kris is een hele goede medewerkster. Ik heb de afgelopen 2 jaar direct met 
haar gewerkt en ze is erg precies, gedreven, leert heel snel en bovenal,  
ze is enorm verantwoordelijk voor hetgeen ze moet doen. Als je haar iets vraagt,  
kun je er vanuit gaan dat ze het goed & secuur uitvoert. Bovendien heeft ze, 
naar klanten toe, een eindeloos geduld.”

Frank de Lange
Bratpack

“Met Kris is het lekker samenwerken ze pakt op en door en rond af.  
Kris is vriendelijk maar toch duidelijk en een persoon waarop je kunt bouwen. 
Opvolgen, verslaglegging en uitdragen van gemaakte afspraken is perfect 
te noemen. Kris staat voor een ieder klaar om degene te helpen en te instrueren. 
Kris is creatief, betrokken en toegewijd.”

Richard de Tombe
Dunweg Uitvaartzorg

“Kris heeft laten zien dat ze punctueel, resultaatgericht en stressbestendig  
is en zich altijd enthousiast inzet.”

Roland de Rooij
Qube ICT Solutions
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Linkedin:  nl.linkedin.com/in/kdomburg
E-mail:   kris@skribble.nl
Telefoon:  06 45 90 25 41 

C k m

www.sKribble.nl


