
 
 
 
 
 
 
Sinds 2018 is Judith werkzaam bij Seabourne Nieuw-Vennep. Vandaag stellen we haar graag aan u 
voor. Een dame die volgens haar collega’s, vrolijk, zorgzaam en gezellig is. 
 
Judith is een van onze Customer Service medewerkers en op maandag en dinsdagmiddag zorgt zij 
voor alle afhandelingen die te maken hebben met import. Ze vindt daarin een goede afwisseling qua 
werkzaamheden. Het werk gaat van email en telefoonverkeer aannemen, het helpen van klanten 
met speciale aanvragen tot aan zendingen checken en het contacteren van partners om een 
probleem op te lossen. Hiervoor moet je goed kunnen luisteren, begrip kunnen tonen en een 
gezonde dosis humor hebben en laat zij dat nou allemaal in huis hebben!  
 
 
Judith is opgegroeid in Noord-Holland en woont nu al enige 
tijd in Nieuw-Vennep met haar partner en haar geliefde 
Gekko’s (een soort hagedis). Ze is enorm netjes, bijna 
perfectionistisch, zegt ze zelf. Dat blijkt als ze een voorbeeld 
schetst. “Als ik op vakantie ga is er twee weken van tevoren 
een lijst met alles wat mee gaat. En de koffer? Die is al een 
week voor vertrek netjes georganiseerd en ingepakt. Dat is 
tevens ook mijn mindere eigenschap, want vaak gebruik ik 
de helft nog voordat we weggaan en kan ik opnieuw 
beginnen.” Dit jaar legt ze graag wat geld opzij voor haar 
huis en hoopt ze snel een eigen huisje te kunnen kopen. 
Mocht het ervan komen, zou ze graag naar Curaçao op 
vakantie gaan. Een favoriete plek van Judith is namelijk het 
strand. Ook de stranden in Nederland vindt ze heerlijk, 
lekker kunnen zonnen in de zomer of uitwaaien in de herfst.  
 
 
Wat menig collega misschien wel verbaasd is dat Judith gek is op vissen en ze vertelt trots dat ze 
vorig jaar haar eerste vis(je) heeft binnengehaald. Maar ook een avondje bowlen of thuis film kijken 
op de bank met wat lekkere hapjes vindt ze geweldig.  
Ze praat graag met collega’s over toekomstdromen, die volgens haar ieder mens altijd moet houden! 
Niets heerlijker dan dromen, zo zou zij zelf heel graag willen schilderen, specifiek muurschilderingen 
maken. Maar ze geeft aan dat ze dat talent niet heeft. Wellicht een cursus voor later, blijven dromen 
toch? 
 
 
Op de vraag wat motiveert jou om iedere week naar werk te gaan, antwoord Judith. “Het werk alleen 
al motiveert mij om op te staan en naar werk te gaan. De sfeer bij Seabourne is altijd goed! Iedereen 
wil elkaar helpen en we zijn allemaal in voor een grapje. Tussen de middag probeer ik samen met 
collega’s, bij lekker weer, een stuk te wandelen. Ook de diversiteit aan werkzaamheden maakt de 
week afwisselend en onvoorspelbaar. Als ook de uitdaging om zaken op te lossen die onmogelijk 
lijken en dingen tot op de bodem uitzoeken en oplossen. De klant blij maken, daar gaat het tenslotte 
om en dat geeft mij elke keer weer een kick!  
 
Seabourne is in mijn ogen een hechte club waar je makkelijk blijft hangen. Dus ik sta maar al te graag 
op voor mijn werk en teken graag weer voor een aantal jaar bij!” 
 
 
 


