
 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ***  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum 1991 
▪ Woonplaats *** 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2010 - 2014 MBO3 Procestechniek Vapro B Behaald 
2008 - 2010 MBO2 Procestechniek A Behaald 
2004 - 2008 VMBO Metaaltechniek Behaald 
  

Veilig werken met vanggordels 
 

 Veilig werken met de vorkheftruck  
 VCA Vol  
 Herhaling brandbestrijding en ontruiming en eerste hulp  
 Atex voor operators  
 Brandbestrijding en ontruing  
 Eerste hulp  
 Basisopleiding Bedrijfshulpverlening  
 Babbage  
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Allround Procesoperator 
Periode :  04-2021 - Heden 
Functieomschrijving   :  
Bedienen en bewaken van beats reactoren. Reactoren monteren /demonteren gereed maken voor 
Hooge druk reiniging. Storingen zelfstandig oplossen, kwaliteit controle verrichten, administratief 
werkzaamheden in SAP. Bedienen en bewaken van de afzak installatie, en gereedmaken voor 
transport. Bedienen en bewaken van het droogproces. 
 
Functie :  Chemische Procesoperator  
Periode :  05-2019 - 04-2021 
Functieomschrijving   :  
Bedienen en bewaken van beats reactoren. Reactoren monteren /demonteren gereed maken voor 
Hoge druk reiniging. Storingen zelfstandig oplossen, kwaliteit controle verrichten, administratief 
werkzaamheden in SAP verrichten. 

 
 
 



 

 

Bedrijf :  *** 
Functie :  Allround Chemische procesoperator 
Periode :  05-2012 - 04-2019 
Functieomschrijving   :  
Bewaken en bedienen van het productieproces vanuit de controlekamer door temperatuur, flow, 
druk te monitoren en eventueel bij te sturen. Katalysatoren aanmaken volgens recept, 
Laboratoriumwerkzaamheden zoals Ph meting, Viscositeit meting, drogenstof/density te meten, 
Diverse analyse uitvoeren van grondstoffen, Logistiek werkzaamheden, administratief 
werkzaamheden in SAP. 

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Mechanisch Operator 
Periode :  06-2011 - 10-2011 
Functieomschrijving   :  
Bedienen van installatie en ombouwen van installatie voor een andere verpakking lijn. Ik ben 
uitzendkracht van het jaar geworden omdat ik een aantal verbeter projecten heb verricht, waardoor 
de productie beter en effectiever kon verlopen. 
 
Opleidingen & Bijbaan 
 
Bedrijf :  BMC B.V, Moerdijk 
Functie :  Procesoperator (stage) 
Periode :  11-2010 - 02-2011 
Functieomschrijving   :  
BMC Energiecentrale is een bedrijf die zich bezighoudt met oplossing voor de verwerking van 
pluimveemest. Werkzaamheden: Monsters nemen en kwaliteitsmetingen verrichten, Controleren en 
bewaken van het productieproces in de field zelf. Bedienen van kleine installatie. 
 
Bedrijf :  Dokter Kolb B.V, moerdijk 
Functie :  Procesoperator (stage/werk) 
Periode :  01-2008 - 04-2010 
Functieomschrijving   :  
Kolb is een bedrijf die zich bezighoudt met vervaardigen van zeep, wasmiddelen, poets en reiniging 
middelen. Werkzaamheden; bedienen van kleine processen ,storingen constateren en verhelpen. 
 
 


