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Persoonlijke gegevens

Naam : Makarati Rahaf
Adres : Ganzegavers 5, Grembergen

  9200 Dendermonde
GSM- nummer : 0486/ 466.364
E-mail : rmakarati@gmail.com
LinkedIn Pagina
Twitter    Pagina

: linkedin.com/rmakarati
: twitter.com/rahafmakarati

Geboortedatum : 10/04/80 
Geboorteplaats : Syrië- Aleppo
Nationaliteit : Belg- Syrisch
Geslacht : Vrouw
Burgerlijk staat : Gehuwd

Werkervaring

• 07/2015      –  heden : vertaalster/ tolk Frans (beëdigd).
• 01/10/2010 –  heden : vertaalster/ tolk Arabisch- Engels (beëdigd);

• 01/01/2009 – 30/12/2014 : schrijfster van artikels in Thenextweb.com, Leweb.com op 
  freelance basis; 

• 30/07/2007 – 16/01/2015 : lancering website cashflowec.com (op 01/11/2012 
  techbusiness.me); 

De website is gericht aan bedrijven en internetgebruikers in het Midden- Oosten; De website 
geeft artikels over IT, computer programma’s, operatie systemen en digitale trends. Geeft ook 
informatie over moderne marketing, B2B, e-commerce, sociale media en adviezen van bekende 
hedendaagse zakenlui zoals Sergey Brin (Google). De website bestaat nog altijd maar ik ben 
gestopt met dagelijks artikels te schrijven.
Veel van deze artikels zijn een vertaling vanuit artikels in het Engels, Frans of Nederlands.

• 01/01/2005 - 30/04/2007: agent tussen Europese en Syrische bedrijven;

• 01/04/2003 - 01/04/2004: zelfstandig (eigen bedrijf: PQS international);
Taken: input facturen in het boekhoudsysteem, bank uittreksels verwerken, BTW     
afsluiting, documenten opmaken, telefoneren, brieven naar klanten opsturen en follow-up.

• 09/09/2002 - 18/10/2002: stage bij Unizo-SVMB;
Taken: informatieverwerking en studies maken over bepaalde onderwerpen.

• 01/08/2002 - 31/08/2002: vakantiejob bij Unizo-SVMB;

Taken: brieven schrijven en opvolgen, controle doen van rekeningen, informatie input in 



het systeem, zoeken van foute gegevens in databases, ... .

Opleiding

• Juni 2015      :   ontvangst diploma “beëdigd vertaalster/ tolk” voor Frans
• 01/09/2011 – 30/06/2012:  MBA in Business Information Management

                                            hoge school: HUB, Brussel.

• April 2009      :   ontvangst diploma “beëdigd vertaalster/ tolk” voor 
         Arabisch en Engels.

• 25/04/2005 – 15/12/2007:   cursus “Computer vaardigheden” via VDAB, cursus Html, 
PhP, verschillende  programma’s gezien zoals Dreamweaver, Flash, Photoshop .... .

• 04/01/05 – 15/02/05         :  cursus “Sociale Wetgeving” via VDAB.
  

• 01/07/2004 –  07/10/2004:  cursus “boekhoud programma Multivers, boekhouden in de 
praktijk”. 

• 01/09/1999  - 30/06/2003:  Licentiaat handelswetenschappen 
                     richting: accountancy- fiscaliteit met audit (extra);

                               hoge school: Vlekho, Brussel.                 
• 1993 – 1999       :  Secundair onderwijs: economie- wiskunde;                               

                                            school: Atheneum, Dendermonde. 
• 1992 – 1993       :  Een jaar om de Nederlandse taal te leren. 
• …     – 1992       :  Basisonderwijs in Ghornata School, Syrië- Aleppo.  

Vaardigheden

Talen

Taal spreken begrijpen schrijven lezen
Arabisch uitstekend 

moedertaal
uitstekend uitstekend uitstekend

Nederlands uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend
Engels zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed
Frans goed goed goed goed
Duits matig matig matig matig
Spaans basis basis basis basis



IT

Microsoft Office: zeer goed; 

Windows, Ubuntu, Mac OS X: zeer goed;

Social media tools / Monitoring Tools: zeer goed; 

ERP/ CRM: goed; 

UML/ BPMN Tools: goed; 

SPSS: goed; 

HTML, PHP, MySql, Oracle/ FrontPage, Dreamweaver, Photoshop/ Flash: basis;  


