
 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ***  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum 24-10-1983 
▪ Woonplaats *** 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2013 - 2015 MBO3 Procesoperator B  Behaald 
2012 - 2013 Schakeljaar Nederlands (NT2) Behaald 
1994 - 2001 *** (Turkije); Bètaprofiel (HAVO) 

 
Behaald 

2020 BHV-certificaat  
2015 HACCP-certificaat (Introductie Hygiëne en Voedselveiligheid)  
2014 VCA-certificaat  
2014 Heftruckcertificaat  
2012 Taalcursus NT2  
2011 Inburgeringscursus  
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Allround procesoperator 
Periode :  2018 - Heden 
Functieomschrijving   :  
Het bedienen van geautomatiseerde proceslijnen vanuit de controlekamer en het veld op de 
afdeling melkpoeder (verpoederen van melk door het gebruik van de indamper, homogenisator en 
droger), melk- en wei-ontvangst en kaas- en weiproces. Het uitvoeren van eerstelijns 
onderhoudswerkzaamheden, registreren en beoordelen van procesparameters, beoordelen van 
producten of deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, registreren en opvolgen van storingen 
en het doen van procesverbeteringen. Boeken van inkooporders in het programma M3 en opmaken 
CMR's. 

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Allround procesoperator 
Periode :  2016 - 2018 
Functieomschrijving   :  
Het aan- en bijsturen van de processen vanuit de controlekamer en het veld (het gebruik van de 
impregnator, separator, cycloon, toren en reorderingbox). Het uitvoeren van eerstelijns 
onderhoudswerkzaamheden, het nemen van monsters en registreren van productiegegevens, 
beoordelen van producten of deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, registreren en opvolgen 
van storingen. Daarnaast het verbeteren van het productieproces en het aanpassen van P&ID's. 



 

 

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Procesoperator 
Periode :  2015 tot 2016 
Functieomschrijving   :  
Het aansturen en bewaken van het productieproces, handelen bij storingen, bewaken van de 
kwaliteitsparameters en het uitvoeren van eerstelijns onderhoudswerkzaamheden. 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Procesoperator 
Periode :  2014 - 2015 
Functieomschrijving   :  
Het proces bewaken, plegen van onderhoudswerkzaamheden, instellen van de machine, oplossen 
van storingen en het afnemen van monsters. 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Productiemedewerker 
Periode :  2014  
Functieomschrijving   :  
Inpakken, sorteren, grondstoffen toevoegen, laden en lossen, verhelpen van storingen. 

 

Salarisindicatie 

2900 bruto per maand, exclusief ploegentoeslag.  

 
 


