Anastasia is een freelance bloemist die u kan ondersteunen met alle
voorkomende werkzaamheden in het bloemistenvak. Met haar
gevoel voor design en trends kan ze waardevol meedenken over de
styling van uw winkel. Bij bijvoorbeeld ziekte, zwangerschappen van
uw medewerkers of een evenement is uw klus bij haar in
betrouwbare handen. Maar ook een langer durende opdracht voor
maximaal 3 dagen per week liggen binnen de mogelijkheden.

Anastasia
Levenets
adres:
Schuilenburg 97
3085 KX Rotterdam
geboortedatum:
01-02-1986
Mobiel:
+31637159055
e-mail:
info@beflowered.nl

 2014 – 2016 - Wellant College Rotterdam, MBO 3 Bol, Flower Design
 2003 – 2008 – Universiteit van Vologda (RU), Kunst - en
cultuurwetenschappen
 1996 – 2003 – Equivalent van het VWO, Cherepovets (RU)

 04/2017 – heden – Bloemist, Roots and Flowers Rotterdam
eigenaar, bruidswerk, rouwwerk
 05/2017 – heden – Bloemist, Naturals Rotterdam
- bloembinden, kassa bedienen, klanten helpen, bestellingen
maken, bruidswerk, rouwwerk
 12/2015 – 08/2016 – Bloemist, Bloemenhal Rotterdam CS,
Rotterdam
- bloembinden, kassa bedienen, klanten helpen.
 09/2015 – 06/2016 - Stage, bloemist, Gift by nature, Moordrecht
- bloembinden, bruidswerk, bestellingen maken
 02/2015 – 06/2016 – Stage, bloemist, Roosmarijn Bloem &
Cadeau,Vlaardingen
- bloembinden, afscheidsbloemwerk, bruidswerk, bestellingen
maken/opnemen, kassa bedienen, klanten helpen.
 09/2014 – 01/2015 – Stage, bloemist, Fleur Studio, Rotterdam
- Bloembinden, afscheidsbloemwerk, bestellingen maken
 11/2013 – 05/2014 – Horecamedewerker, HEMA B.V., Rotterdam
- Kassa bedienen, bereiden maaltijden
 7/2013 – 8/2013 – Werkstage, Bloemist, Tuincentrum de Molen,

Rotterdam
- bloembinden

 1/2012 –5/2012 – Serveerster bij Sushi House (St. Petersburg,
Rusland)
- Serveren van aziatische gerechten, helpen van klanten
12/2010 – 12/2011 – Au-pair – Steenbergen
- Verzorging 2 jonge kinderen, huishoudelijke werkzaamheden
 9/2008 – 12/2010 – Bloemist bij Angagement (Cherepovets,
Rusland)
- Bloembinden, maken van boeketten, helpen van klanten
 10/2006 – 7/2008 – Serveerster bij Café Hausbrandt (Vologda,
Rusland)
- Barwerkzaamheden, serveren van drankjes en warme
gerechten

 Nederlands – accentloos, vloeiend in woord en geschrift (2F)
 Russisch – moedertaal
 Engels – vloeiend in woord en geschrift (C1)

 2008 Bloemschikken
 2013 Cursus Nederlands voor anderstaligen (NT2)










Betrouwbaar
Harde werker
Teamspeler
Leert snel
Flexibel
Sociaal vaardig

Design en styling, fotografie, musea, reizen

