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Naam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats
Rijbewijs
Beschikbaar

***
Man
1989
Regio Oost-Brabant
B
In overleg

Opleidingen & Cursussen
2018 - 2019
2014 - 2015
2009 - 2010
2001 - 2006

MBO3 Allround Procesoperator B
MBO2 Allround Procesoperator A
MBO4 Juridisch Medewerker (Personeel en Arbeid)
VMBO Theoritische leerweg

Behaald
Behaald
Niet behaald
Behaald

Werkhistorie
Bedrijf
: ***
Functie
: Procesoperator
Periode
: 07-2015 tot Heden
Functieomschrijving :
verwerkingslijn:
Controle kamer operator: Telefonische aanspreekpunt, controle houden over aanvoer van
harsproductie vanuit de harstoren en registeren en Rapporteren van storingen.
Rol operator: Inhangen van rollen papier m.b.v. een klem heftruck en preventief onderhoud.
Field operator: Visuele controles en metingen uitvoeren, afvoeren van geïmpregneerd papier naar
opslag m.b.v. een heftruck en preventief onderhoud.
droogproces:
Op deze afdeling worden stukjes hout fijn gemalen en geïmpregneerd met hars. Van het
geïmpregneerd hout worden platen van geperst door middel van een continue pers.
Visuele controle en metingen uitvoeren. Afvoeren van pallets met geperste platen naar opslag
m.b.v. heftruck. Hout aanvoeren m.b.v. een Loader. Looprondes lopen. Registreren en Rapporteren
en oplossen van storingen. Preventief onderhoud.
Bedrijf
: (Vrachtwagen fabrikant)
Functie
: Procesoperator
Periode
: 01-2018 tot 02-2019
Functieomschrijving :
Operator OLS (onderdelen lakstraat): In de onderdelen lakstraat (OLS) worden blanke delen voorzien
van een lak laag door middel van Electro Coating proces. Deze delen worden ingehangen in
lakwagens die met een kettinglijn door het lakproces gaan. Verantwoordelijk voor het
waterzuiveringsproces en waterzuivering (tanks, vuilwater, zware metalen inkapselen/detectie,
filterpers en flokmiddel toevoegen) Operator LLF (Lang liggers Fabricage ): Na het maken van chassis

wordt deze voorzien van een fosfaat en een laklaag door middel van een EC-proces. Looprondes
Lopen. Registeren en rapporteren van storingen. Oplossen van storingen. Uitvoeren van metingen in
het lab. Aanvoer en afvoeren van chemicaliën.
Bedrijf
: (Producent elektronica)
Functie
: Procesoperator
Periode
: 01-2014 tot 01-2015
Functieomschrijving :
Component op printplaatsen plaatsen. Visuele en automatische optische controles
uitvoeren. Onderhoud plegen aan installaties. Rapporteren en Registeren van o.a. productie en
kwaliteit.
Bedrijf
: ***
Functie
: Diverse functies
Periode
: 01-2007 tot 01-2013
Functieomschrijving :
Asbest saneren, werkeloos en callcenter medewerker

