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In overleg

Opleidingen & Cursussen
2018 - 2020
2016 - 2018
2014 - 2016
2013 - 2014
2009 - 2013

MBO4 Meet- en Regeltechniek, Vakwijs technisch trainingscentrum
MBO3 Servicemonteur Elektrotechniek
MBO4 Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen uitstroom
technicus
MBO4 Middenkader engineering elektrotechniek
MAVO, Katholieke Scholengemeenschap

Onderbroken
Behaald
Niet behaald
Switch gemaakt
Behaald

Werkhistorie
Bedrijf
: ***
Functie
: Elektrotechnisch servicemonteur
Periode
: 03-2020 - Heden
Functieomschrijving :
Als elektrotechnisch servicemonteur word ik ingezet voor diverse elektrotechnische projecten bij
onze klanten.
- Heden ADM Europoort: Ondersteunen van het maintenance team, elektrotechnisch
storingen oplossen aan een PLC lijn en elektrotechnische tekeningen controleren.
- 3 maanden Gate Terminal: In bedrijfstellen en storingen oplossen aan paneel schakelaars.
- 5 maanden Stedin: Het bouwen van panelen en sensoren, zodat Stedin bij Gasunie diverse
data automatisch kan opvragen en uitlezen bij een beveiligingspijp.
Bedrijf
: Shell Moerdijk te Moerdijk
Functie
: (Leerling) Elektro servicemonteur
Periode
: 2016 - 02-2020
Functieomschrijving :
Mijn werkzaamheden waren: Instrumentatie (flow en druk transmitters level en tempratuur en
kalibratie van deze transmitters en instrumentatie fitter). Meelopen met de maintenance team:
werkvoorbereiding op diverse elektrotechnische problemen, werkvoorbereiding op start en stop van
de fabriek, storingen oplossen zoals vastgelopen kleppen, kleppen in- en uit elkaar halen. In
bedrijfstellen van nieuwe kleppen en deze inregelen. Parameters checken voor PLC's (checken of ze
goed worden uitgelezen). Berekeningen maken a.d.h.v. parameters en eventuele aanpassingen
doen. Bruggen creëren. In bedrijfstellen van procesinstallaties/kalibratie van live processen.
- 1e jaar: leerling operator, hierbij liep ik mee met een service monteur.
- 2e jaar: Storingen en instrumentatie behandelen en oplossen.
- 3e jaar: Instrumentatie en inbedrijfstellingen van elektrotechnische panelen
- 4e jaar: Allround elektromonteur

Bedrijf
: *** (bijbaan)
Functie
: Elektromonteur
Periode
: 2014 -2016
Functieomschrijving :
Mijn werkzaamheden waren: robotarmen programmeren, bouwen van PLC besturingskasten,
paneelkasten en omkeerkasten. Logo's ontwerpen en installeren. Autocad en E-plan tekeningen
maken.

Stage
Bedrijf
: *** (Zelfde organisatie als bijbaan)
Functie
: Elektromonteur
Periode
: 10-2014 - 04-2015
Functieomschrijving :
Geleerd om robotarmen te programmeren, bouwen van PLC besturingskasten, paneelkasten en
omkeerkasten. Logo's ontwerpen en installeren. Autocad en E-plan tekeningen maken.

