
 

 

Curriculum Vitae 

 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ***  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum *** 
▪ Woonplaats Roosendaal 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2011 - 2012 MBO2 Voedingsmiddelen Operator, *** Behaald 
2006 - 2008 MBO2 Productieoperator Operator, *** Behaald 
2003 - 2006 MBO niv.2 ICT-assistent systeembeheerder Behaald 
1999 - 2003 VMBO Administratie / Boekhouding Behaald 
 
2019 Heftruckchauffeur  
2019 VCA Basis  
2015 Cursus ijsbereider  
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Procesoperator B 
Periode :  06-2018 tot heden 
Functieomschrijving   :  
Produceren van ***** Ondersteunen van de operators aan de lijn. * Instellen van machines ten 
behoeve van optimaal verloop van het productieproces; * Zorgdragen voor tijdige aan- en afvoer 
van grondstoffen; * Toezien op kwaliteit en (voedsel) veiligheid; bewaking van technische staat van 
de lijn, verhelpen van kleine technische storingen 

 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Vervangend Allrounder/ Operator 
Periode :  05-2017 tot 05-2018 
Functieomschrijving   :  
Produceren van diverse *** producten. * Aansturen en ondersteunen van de operators aan de lijn. * 
Instellen van machines ten behoeve van optimaal verloop van het productieproces; * Zorgdragen 
voor tijdige aan- en afvoer van grondstoffen; * Toezien op kwaliteit en (voedsel) veiligheid; 
bewaking van technische staat van de lijn, verhelpen van kleine technische storingen 

 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Procesoperator B 
Periode :  12-2016 tot 04-2017 
Functieomschrijving   :  
Produceren van diverse frisdranken en sappen. Begeleiden en inwerken van nieuwe operators, PLC 
besturingssystemen instellen, proces controleren, kwaliteitsmetingen verrichten.  



 

 

 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Vervangend Allrounder/ Operator 
Periode :  11-2012 tot 11-2016 
Functieomschrijving   :  
Produceren van diverse *** producten. 
 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Procesoperator 
Periode :  08-2008 tot 11-2012 
Functieomschrijving   :  
Produceren van **** 

 
Bedrijf :  **** 
Functie :  Uitbener/ Vliezer/ Verdeler 
Periode :  08-2007 tot 08-2008 
Functieomschrijving   :  
Uitbenen, verdelen en het vliesvrij maken van het vlees, tijdige verwerking van bestellingen en 
verzendklaar maken. 
 

Salarisindicatie 

€ 2900 bruto per maand, exclusief ploegentoeslag (momenteel 20%) 

 
 


