
 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ***  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortejaar 1989 
▪ Woonplaats *** 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2018 - 2020 MBO3 Mechanisch Procesoperator B Behaald 
2011 - 2013 HBO Commerciële Economie Niet behaald 
2007 - 2011 MBO4 Commerciële medewerker Bank- en Verzekeringswezen Behaald 
2005 - 2007 MBO2 Bedrijfsadministratie Behaald 
2001 - 2005 VMBO Economie  Behaald 
  

Didactische cursus 
 

 ECDL ( Europese Computer Diploma (Microsoft Office)  
   
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Procesoperator 
Periode :  01-2021 - Heden 
Functieomschrijving   :  
Inpakafdeling: Siliconen kokers met lijmen worden ingepakt. Mijn taken zijn: kwaliteitscontrole op 
kokers, dozen en tuitjes. Barcode printen en op de kokers en dozen plakken. Inpakmachine 
bedienen. Ombouwen van de inpakmachine a.d.h.v. orders zoals grote van een doos (12st. dozen 
naar 24 st. dozen) en klemmen vervangen, parameters afstellen en luchtdruk checken. 
Storingen oplossen en de inpak machine instellen. 
 
Bedrijf :  ***  
Functie :  Procesoperator 
Periode :  12-2016 - 08-2020 
Functieomschrijving   :  
Hier maakte wij CVT banden, aandrijf kettingen/banden voor hybride auto’s. Mijn taken waren: type 
wissel van producten aan de machine. Dikte, grote en diverse parameters aanpassen. Onderdelen 
vervangen (register, geleiders en klemmen). Noteren in het systeem: targets, wat wij per uur 
hebben geproduceerd en storingen. Kwaliteitscheck van producten op visueel vlak zoals krassen 
of vlekken op de metalen. 
Ook had ik neven taken zoals in SAP voorraadbeheer van alle productielijnen, bestellingen doen van 
producten/materialen voor de productielijnen en afgekeurde en gemaakte producten afboeken. 
Opleiden van nieuwe personeel. 



 

 

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Meubel Stoffeerder 
Periode :  05-2016 - 12-2016 
Functieomschrijving   :  
Het stofferen van bankstellen en stoelen. 
 
Bedrijf :  *** (zelfde werkgever: periode 2016-2020) 
Functie :  Procesoperator 
Periode :  05-2013 - 05-2016 
Functieomschrijving   :  
Kwaliteitscontrole van de facet, storingen oplossen en ombouwen van de productiemachine. 
 
 

Salarisindicatie 

€2700,- bruto per maand exclusief ploegentoeslag 
 
 


