
 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ****  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum 01-07-1994 
▪ Woonplaats Bergen op Zoom 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg 
 
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2018 - 2021 MBO4 Procesoperator C, Markiezaat College Diploma 
2012 - 2016 Havo/Vavo, Regionale Scholengemeenschap `t Rijks Diploma 
2007 - 2012 Mavo, Regionale Scholengemeenschap `t Rijks Diploma  
   
2019 VCA basis  
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Stagiaire (***, Styreen) 
Periode :  11-2020 tot 07-2021 (20 weken) 
Functieomschrijving   :  
Gewerkt op *** waar men styreen maakt. Vooral meegelopen met de procesoperators, wel al meer 
mogen doen omdat hij in dezelfde ploeg stage liep als tijdens eerste stage. Denk aan kleine 
onderhoudswerkzaamheden (pompen, kleppen dichtzetten), monster afname voor het lab en het 
controleren van het proces aan het panel. Tevens ook een verbeter opdracht geschreven mbt het 
automatiseren van een off-spec schakeling. De buiten operator zou deze schakeling buiten moeten 
uitvoeren, maar door het automatiseren zou de panel operator dit zelf kunnen doen door 
automatisch bepaalde kleppen aan te sturen vanaf het panel. Dit zorgt voor minder vervuiling, betere 
communicatie en minder handelingen.  

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Productiemedewerker (bijbaan) 
Periode :  06-2020 tot 11-2020 
Functieomschrijving   :  
Helpen met het starten en stoppen van een batch bij de drukker en als verpakkingsoperator het 
controleren en bewaken van het inpak proces. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bedrijf :  *** 
Functie :  Stagiaire Procesoperator (***, Styreen) 
Periode :  09-2019 tot 12-2019 (12 weken) 
Functieomschrijving   :  
Gewerkt op *** waar men styreen maakt. Vooral meegekeken met de operators hoe het proces 
werkt en hoe zij hun werk uitvoeren. Onder begeleiding wel al kleine onderhoudswerkzaamheden 
mogen uitvoeren.  
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Stagiaire Procesoperator 
Periode :  05-2019 tot 07-2019 (10 weken) 
Functieomschrijving   :  
Meelopen met de operators, in 10 weken zelfstandig een lijn kunnen bedienen. Vooral mechanisch 
werk.  
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  productie medewerker (bijbaan) 
Periode :  05-2016 tot 03-2018 
Functieomschrijving   :  
In de gaten houden en bijvullen van de inpak machines. Foutief materiaal uit correcte product halen. 
Afval van de lijn wegwerken. 

 
 Lezen Schrijven Spreken 

Nederlands Uitstekend Uitstekend Uitstekend 

Engels Goed Goed Goed 

Frans Goed Goed Goed 

 

Salarisindicatie 

2550 bruto per maand, exclusief ploegentoeslag.  
 
 


