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Persoonsgegevens
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam
Geslacht
Woonplaats
Geboortedatum
Rijbewijs
Beschikbaar

***
M
Roosendaal
08-01-1989
B
In overleg

Opleidingen
Procesoperator Chemie VAPRO B
LTS Elektrotechniek

Behaald
Behaald

Cursussen
VCA Certificaat behaald.
Werken met laagspanning
Veilig werken met heftruck
Veilig werken met rolsteigers, ladders en trappen
NEN 3140
BHV (verloopt dit jaar)

Werkhistorie
Bedrijf
: ***
Functie
: Ploegleider / Procesoperator
Periode
: 08-2015 tot heden
Functieomschrijving :
*** houdt zich bezig met het vervaardigen van synthetische organische polymeren, ook wel
dispergeermiddel genoemd. Nadat *** middels een polymerisatie- en neutralisatieproces het
dispergeermiddel heeft geproduceerd, wordt deze deels verpompt naar het buurbedrijf *** voor
opslag en distributie. Tevens wordt op de eigen locatie eindproduct opgeslagen en gedistribueerd.
Werkzaamheden:
P&ID schema’s lezen en begrijpen.
Proces beheersen en uitvoeren.
Stalen nemen, meten en berekenen (pH-waarde, droge stof bepaling, kleurmeting, viscositeit,
calcium/magnesium gehalte,…)
Checklist afwerken en afwijkingen constateren.
Veilig opstarten en stoppen van de installatie (shut-down)
Additieven toevoegen aan proces.
Proces:
Polymerisatie, destillatie, neutralisatie

Bedrijf
: ***
Functie
: Machine Operator
Periode
: 01-2013 tot 08-2015
Functieomschrijving :
Productie van kattengrit, bedienen van machines, grondstoffen aan en afvoeren,
instellen/ombouwen van de productiemachines, afwijkingen constateren en afstellen waar nodig,
monitoren van een doorstroming van het proces. Heftruckwerkzaamheden verrichten.
Bedrijf
: ***
Functie
: Procesoperator
Periode
: 01-2011 tot 01-2013
Functieomschrijving :
Het bedienen van een spuitgietproces, regelmatig ombouwen van de machines, instellen en afstellen
van de machines. Bij productie wijzigingen de lijnen in teamverband ombouwen.
Tevens was de verantwoording om de kwaliteit van het product en proces te bewaken.
Bedrijf
: ***
Functie
: Procesoperator
Periode
: 01-2010 tot 01-2011
Functieomschrijving :
Het maken van glazen flessen in de kleuren wit en groen, zorg dragen voor een goede kwaliteit,
controles uitvoeren, zorgen voor een goed lopend proces, monsters nemen, ombouwen machines,
storingen oplossen, machines fijn stellen.
Bedrijf
: ***
Functie
: Procesoperator
Periode
: 01-2009 tot 01-2010
Functieomschrijving :
P&ID schema’s lezen en begrijpen. Stalen nemen en berekenen (pH-waarde na spoelen van
platenkoelers i.v.m. milieu, kleur en viscositeit van PET-korrels, zuurgetal van veresteringsproduct na
de reactoren, oliestaalname). Telkens op dezelfde tijdstippen een checklist afwerken. Druk van
pompen, temperaturen, debieten, etc…noteren. Afwijkingen (waarden die buiten de criteria vallen,
pompen die lawaai maken,… doorgeven aan de teamleider). Veilig opstarten en stoppen van de
installatie (shut-down). Additieven aan proces toevoegen Pompen starten/stoppen, aflaten,
leidingen ombouwen.
Proces:
Demineralisatie, destillatie (verestering), polycondensatie, granuleren en slurry.

Overige vaardigheden
Taal:
Nederlands:
Engels:

Goede beheersing in woord en geschrift.
Goede beheersing in woord en geschrift.

Salarisindicatie
€ 3000,- bruto per maand exclusief ploegentoeslag

