
 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ****  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum 21-04-1986 
▪ Woonplaats Breda 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2017 - 2019 MBO3 Levensmiddelentechnologie, Helicon Boxtel Behaald 
2005 - 2010 MBO4 Bedrijfsadministratie/ commercieel 

medewerker/administrateur, ROC Eindhoven  
Behaald 

1998 - 2002 MAVO, Alferink College Deurne Behaald 
   
2020 Heftruck Certificaat 
2020 HACCP Certificaat 
2016 SMIDO Storingzoeken Certificaat 
2009 VCA (verlopen) Certificaat 
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  Organisatie in de Food 
Functie :  Procesoperator/technisch operator 
Periode :  01-2015 - Heden 
Functieomschrijving   :  
Produceren van halffabricaten van sappen en dranken (+/- 100 verschillende producten. Processen 
waarmee gewerkt wordt zijn pasteurisatie en homogeniseren. Verantwoordelijk voor het invoeren 
van grondstoffen (o.m. water, vitamines, zetmeel, bindmiddelen) in de mengketels, tot het 
beheersen, controleren en bijstellen van dit proces (bijvoorbeeld door het toevoegen van stoom en 
gassen, en het veranderen van de temperaturen). Na productie worden de sappen overgepompt 
naar (steriele) opslagtanks, waar logistiek-medewerkers het afvulproces kunnen opstarten richting 
IBC’s, vaten (250l) en containers (1000l). Als technisch operator tevens assistent van de TD bij 
ombouw en reparatiewerkzaamheden aan de installaties. Inmiddels zelfstandig in het oplossen van 
kleine mechanische storingen en het vervangen van kleine kleppen, regelingen en sensoren.  
 
Bedrijf :  Holland casino Breda 
Functie :  Allround horecamedewerker 
Periode :  03-2013 - 12-2015 
Functieomschrijving   :  
Allround horecamedewerker. Bardiensten draaien, restaurant bediening en leidinggevende 
activiteiten binnen verschillende team samenstellingen. 
 
 



 

 

Bedrijf :  **** 
Functie :  Zelfstandig ondernemer 
Periode :  01-2011 – 03-2012 
Functieomschrijving   :  
Gedurende de periode januari 2011 tot maart 2012 mede eigenaar geweest van het nieuwe 
opgezette afhaalrestaurant **** te Breda. In de onderneming fungeerde ik als 
eindverantwoordelijke voor zaken als Inkoop/verkoop, personeelsbeleid en financiële administratie. 
Binnen deze onderneming heb ik zowel persoonlijk als zakelijk een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
 

Overige werkervaring / stages 
XE-Groep (2008-2009) 
Stage gelopen gedurende opleiding als Boekhoudkundig medewerker (assistent boekhouder). (stage) 
 
Masterfoods Veghel BV. (Mars) (2007-2009) 
Productiewerkzaamheden. 
 
VDL Lasindustrie (2008) 
Stage gelopen gedurende opleiding bedrijfsadministratie medewerker. Werkzaamheden: Inkoop en 
verkoopfacturen inboeken, personeel urenregistratie bijhouden. (stage) 
 
MBMI (2005-2007) 
Werkzaamheden: Administratie, koerierswerk en magazijnwerkzaamheden, orders picken, het laden 
en lossen van vracht. (faillissement) 
 
Clerx Liebau Assurantie en Hypotheken BV. 2003-2004 
Stage gelopen gedurende opleiding bedrijfsadministratie medewerker. Werkzaamheden: 
Correspondentie verzorgen, debiteurenbewaking en telefonische contacten onderhouden. (stage) 
 
Trienekens belastingadviesbureau 2002- 2003 
Stage gelopen gedurende opleiding bedrijfsadministratie medewerker. Werkzaamheden: Invullen 
van belastingaangifteformulieren, postverwerking, en facturen inboeken. (stage) 
 
Horeca ervaring (2002 – 2005 en heden op oproepbasis) 
Horeca uitzendbureau JMW 
Werkzaamheden: bediening, bardiensten, leiding geven aan catering medewerkers. Deze 
werkzaamheden heb ik uitgevoerd onder verschillende grote bedrijven, zoals; 
 
• PSV Philips stadion, Maison van de Boer 
• RAI Amsterdam 
• TU Eindhoven 
• Sodexo 
• VIP-catering 
• Arjan van Dijk 
 

Salarisindicatie 

 

€ 3000 bruto per maand, exclusief ploegentoeslag en 13e maand. (enigszins bespreekbaar) 
 


