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Adres: Rio Grandestraat 3, 3207NJ, Spijkenisse 

Telefoon: 06-25258978 

Mail: r.ghabaran@gmail.com 

Linkedin-url: www.linkedin.com/in/rebecca-

ghabaran Geboortedatum: 31 maart 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie 
 

Vanuit de overtuiging dat er geen problemen bestaan maar slechts situaties waar de juiste 

aanpak moet worden neergezet, dat er altijd een deur openstaat of opengezet kan worden, dat 

we allen individueel goed functioneren maar in gezamenlijkheid alle uitdagingen aan kunnen 

heb ik mogen werken met veel enthousiasme. Mijn kwaliteiten komen het best tot uiting 

wanneer er nét iets teveel werk op mijn bureau ligt, ik creatief met verbeteringen aan de slag 

kan en invloed heb in het verbeteren van het klant- en medewerkersgevoel. Dit alles met 

humor, inlevingsvermogen en openheid is wie ik ben. 

 
 

 
Vaardigheden 

 
Samenwerking 

Innovatief 

Klantgericht 

Verbindend 

Oplossingsgeric

ht Motiverend 

Coachend leidinggeven 
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Ervaring 
 

2021 Dassault Systèmes, ’s Hertogenbosch, Freelancebasis 
 

Verantwoordelijk voor het tot stand komen van een nieuw Lease plan 
 

 Ontwerpen van het Lease plan

 Contacten OR-leden

 Contacten moederbedrijf (Parijs)

 

2019- 2020 ADP Rotterdam 

1 November 2019 – 1 april 2020 Projectmanager, 40 uur pw 

De komende drie jaar zullen circa 2700 ADP-klanten gemigreerd worden naar een nieuw 
personeels-/salarissysteem. Dit vergt, naast het technische aspect, een nauwgezette 
communicatie en een trainingsplan voor de klanten. Mijn opdracht in dit project: 

 Schrijven van een communicatieplan

 Schrijven van een trainingsplan

 Samenwerkingsbanden creëren tussen verschillende partijen binnen ADP

 

2004 – 2019 Erasmus MC Rotterdam 
 

1 januari 2016 - 1 november 2019 Projectmanager HR, 36 uur per week 

Als projectmanager HR binnen de pijler HR heb ik, op verschillende terreinen en niveaus, 
projecten en producten van de pijler HR geïnitieerd, ontwikkeld en geïmplementeerd: 

 Ontwikkelen en implementeren van de HR Servicedesk: een aparte service van de 
pijler HR waarbij de focus ligt op de kwaliteit van dienstverlening en aandacht voor 
de klant. We hebben hier vormgegeven aan klantcontacten (baliecontacten circa 
1000 per maand, mailcontacten circa 2000 per maand en telefonische contacten 
circa 1400 per maand), klachtafhandeling, ontwikkelen en schrijven van een 
maandelijkse HR Nieuwsbrief en ontwikkelen/ voorzitten van HR- 
klantbijeenkomsten. Daarnaast is er geïnvesteerd op klantmanagement: het voeren 
van gesprekken met leidinggevenden (directeuren, afdelingshoofden en managers) 
en is klantbehoefte vertaald naar verbeteringen en voorstellen van HR- producten 
en diensten.
Naast het implementatieproces was ik tevens verantwoordelijk voor de personele 
aansturing van de servicedesk (7 fte), het opstellen van een personele begroting en 
opleidingsplan die past bij de groei en ontwikkeling van de servicedesk; 

 Ontwikkelen en implementatie digitalisatie mutatieformulieren;

 Onderdeel van managementteam Personeel & Salarisadministratie (PSA), 
implementatie HR Systeem (AFAS) met name gericht op klachtafhandeling en 
communicatie;

 Verbeterprojecten Interne en externe communicatie: Aanstellingsproces en 
onboarding nieuwe medewerkers.
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1 oktober 2012- 1 januari 2016 Leidinggevende Personeels- en Salarisadministratie 
(PSA), manager a.i., 36 uur per week 

 

 Dagelijkse aansturing stafassistenten en stafmedewerkers HR (40 FTE);

 Uniformeren en implementatie processen;

 Klachtafhandeling;

 (Mede) Verantwoordelijk voor correcte uitvoering van de salarisbetalingen (circa 
14.000 per maand);

 Sparringpartner van de manager PSA en verantwoordelijk voor 
voortgangsrapportage van de PSA. (mutaties circa 1500 per maand, aanstellingen 
circa 150 per maand);

 Vervanging bij afwezigheid van een manager PSA (circa 1 ½ jaar)

 

1 augustus 2010 - 1 oktober 2012 Coördinator stafassistenten Directiebureau, 36 uur per week 

 Dagelijkse aansturing stafassistenten (5 FTE);

 Procesverbeteringen ontwikkelen en implementeren;

 Klanttevredenheid optimaliseren van alle ondersteunende diensten;

 Wets- en cao-wijzigingen vertalen naar producten en diensten.
 

1 januari 2009 – 1 augustus 2010 Projectmedewerker HR, 36 uur per week 

 Onderdeel van het projectteam van de inrichting nieuw concernsysteem (Oracle EBS);

 Maken van een handboek Oracle EBS;

 Opleiding ontwikkelen en geven aan HR- medewerkers;

 Ondersteuning bij de implementatie van Oracle;

 Vraagbaak voor HR- medewerkers;

 Organiseren van evaluatie en optimalisatieprocessen voor Oracle EBS.
. 

1 juli 2004 -1 januari 2009 Stafassistent HR, 36 uur per week 

 Verwerking van personele mutaties en aanstellingen;

 Opmaken van (aanstelling)besluiten;

 (telefonisch) Contacten met medewerkers en leidinggevenden;

 Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken;

 Complexe casuïstiek behandelen;

 

1987-2004 Zilveren Kruis Achmea 
 

1 juli 2002 -1 juli 2004 Kwaliteitsmedewerker, 32 uur 
 

 Vraagbaak voor medewerkers regionale verzekeringswinkels;

 Ontwikkelen van scholingstrajecten;

 Individuele begeleiding medewerkers, kwaliteit medewerkers monitoren.

 

1 oktober 1987 – 1 juli 2002 Baliemedewerker Verzekeringswinkel, 40 uur 
 

 Klant informeren over zorgverzekeringen (ziekenfonds en particulier);

 Schadeverzekeringen en levensverzekeringen;

 Het afsluiten van verzekeringen;

 Verwerking van de ziekenfondsverzekeringen;

 Klachtbehandeling en vraagbeantwoording van klanten.

 Klantencontacten op gebied van particuliere zorgverzekeringen;

 Verwerking van declaraties;
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Opleiding 

 
2021               : Organisatie Psychologie bij verandering, HBO 
 
2020-2021 : Verandermanagement, Post-HBO, Diploma 

 

2018-2020 : Projectmanagement, Post-HBO, Deelname  

2015 : Coachopleiding Europees Instituut, HBO, t 

2013 : Middle-management, MBO+, diploma 

2005 : Personeel en Organisatie, MBO+, 

diploma 1988 : Assurantie B, MBO+, diploma 

 
 

Vakkennis 
 
 

 Communicatietrainingen; 
 Financiële training voor managers; 
 Verzuimtrainingen; 

 Diverse trainingen omtrent arbeids- en ambtenarenrecht; 

 Functiewaarderingssysteem en functioneringsgesprekken; 

 Zakelijk schrijven (Nederlands en Engels) 


