
Maak kennis met Monique. 
 
Monique is een van onze administratieve medewerkers in Eindhoven.  
Zij woont in Veldhoven, heeft een vriend en woont samen met haar dochter, de andere twee 
kinderen zijn al uit huis. Haar werk vindt ze echt heel leuk maar ze mag ook graag op vakantie gaan. 
De vakanties van Monique lopen uiteen. Van verre reizen met het vliegtuig tot kampeervakanties in 
o.a. Duitsland met de caravan. En als de kids met partners ook nog eens een paar dagen langskomen, 

dan is het voor haar helemaal feest!  
 
Regelmatig gaat ze op citytrip en 
bezoekt ze verschillende steden in 
Nederland en Europa. Ook ligt er 
nog een wens van Monique om, 
zodra het kan, door Amerika te 
mogen reizen of een cruise te 
kunnen maken. Ach… er moet wat 
te wensen over blijven.  
Naast reizen brengt ze graag tijd 
door met familie en vrienden door 
voor ze te koken of ergens een 
hapje te gaan eten. Maar ze kan ook 
genieten van thuis zijn, met een kop 
thee en een goed boek vermaakt ze 
zich prima. En… languit op de bank 
Netflixen, dat gaat haar ook wel 
goed af! 
 
 
 

 
Monique vertelt graag wat meer over haar werk bij Seabourne. “Sinds juli 2017 ben ik werkzaam bij 
Seabourne. Ik zorg ervoor dat facturen van onze partners verwerkt worden en dat de klanten de 
facturen ontvangen. Meestal heb ik contact met mijn klanten via de mail, soms ook telefonisch. Elke 
dag is anders, buiten mijn vaste werkzaamheden zijn er ook veel leuke uitdagingen. Soms is het 
puzzelen om uit te zoeken welke factuur bij welke zending hoort. Daarbij moet ik dan kunnen 
schakelen met de verschillende afdelingen zoals operations, customer service en sales. Het fijne 
hieraan is dat ik zo goed contact heb met alle afdelingen van Seabourne. Ik ben erg blij met de 
ongedwongen sfeer bij Seabourne en dat men altijd open staat voor ideeën. Maar natuurlijk vind ik 
mijn collega’s, de werksfeer en het werk het leukst!”. 
 


