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Persoonsgegevens
▪
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▪
▪

Naam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats
Rijbewijs
Beschikbaar

***
Man
***
Waalwijk
B
Opzegtermijn 1 maand

Opleidingen & Cursussen
2021 – 2022
2018 – 2020
2001 – 2006
1997 – 2001

MBO4 Procesoperator C, VAPRO
MBO3 Procesoperator B, ROC Tilburg
MBO4 Commercieel medewerker
MAVO

Behaald
Behaald
Behaald

Heftruck
Reachtruck
BHV

Behaald
Behaald
Behaald

Werkhistorie
Bedrijf
: Organisatie in de Food productie
Functie
: Procesoperator
Periode
: 06-2018 - Heden
Functieomschrijving :
Field/panel werkzaamheden - Monitoren van processen - Beheersen van processen - Opsporen van
(ver)storingen - Zelfstandig verhelpen van (ver)storingen - Ondersteunen van technische dienst (bij
grotere storingen) - Werken in een ATEX ruimte - Naleven van veiligheidsinstructies - Werken
volgens procedures - Indienen van verbetervoorstellen
Bedrijf
: ***
Functie
: Customer service / Logistiek manager
Periode
: 01-2014 - 05-2018
Functieomschrijving :
Branche : Internationale groothandel in dranken Functie : Customer service / Logistiek manager
Taken : - Klanten beheren en onderhouden - Order management - Opstellen van verkoop offertes Aansturen van het logistieke team (12 FTE) - Planning van externe magazijnen - Transportplanning Transport tarieven beheren en onderhandelen - In kaart brengen en verbeteren van processen

Bedrijf
: ***
Functie
: Algemeen manager
Periode
: 08-2010 - 07-2013
Functieomschrijving :
Branche : Internationale groothandel in verpakkingsmaterialen
Taken : - Verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering - Aansturen van personeel (5 FTE) Opstellen van jaarplannen - Vaststellen van doelstellingen - Aansturen van het team om
doelstellingen te behalen - Optimaliseren van de planning en logistiek - Eindverantwoordelijk voor
inkoop - Eindverantwoordelijk voor verkoop
Bedrijf
: ***
Functie
: Assistent filiaalmanager
Periode
: 11-2008 - 07-2010
Functieomschrijving :
Branche : Telecom aanbieder in telefonie, internet, breedband en overige diensten
Taken : - Klanten adviseren en verkopen van producten - Verkoopdoelstellingen realiseren Personeelsplanning - Voorraad systeem beheren
Bedrijf
: ***
Functie
: Magazijn manager (meewerkend voorman) / Logistiek manager
Periode
: 01-2007 - 10-2008
Functieomschrijving :
Branche : Internationale groothandel in verpakkingsmaterialen
Taken : - Transportplanning - Aansturen van magazijnmedewerkers (4FTE) - Containers laden/lossen
mbv hef- en reachtruck - Optimaliseren magazijn indeling - Updaten van het voorraad systeem
Bedrijf
: Verschillende bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Functie
: Procesoperator / Logistiek medewerker
Periode
: 09-1999 - 12-2006
Functieomschrijving :
Controleren en afwegen van grondstoffen - Uitvoeren van mengwerkzaamheden - Bedienen en
bewaken van apparatuur - Controleren van de kwaliteit van het product (ingrijpen indien nodig) Verrichten van preventief onderhoud aan apparatuur / machines - Signaleren en melden van
afwijkingen (noteren van gesignaleerde afwijkingen van uitgevoerde activiteiten op rapporten) Aanvoeren van grondstoffen/goederen mbv hef- en reachtruck - Naleven van Arbo- en
veiligheidsvoorschriften
Lezen

Schrijven

Spreken

Nederlands
Engels
Duits

Moedertaal
Goed
Redelijk

Moedertaal
Goed
Redelijk

Moedertaal
Goed
Redelijk

Persoonlijke
vaardigheden

Stressbestendig, gedisciplineerd, nauwkeurig, willing to learn, probleem
oplossend, flexibel, communicatief vaardig

Salarisindicatie
€2700 bruto per maand, exclusief ploegentoeslag (obv 5-ploegenfuctie).

