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Naam
Geslacht
Geboortejaar
Woonplaats
Rijbewijs
Beschikbaar

***
Man
1983
Regio Dordrecht
B
In overleg

Opleidingen & Cursussen
2003
2003
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2018

MBO4 meet en regel techniek
Las diploma MBE
Engineercursus massaflowmeter Endress + Hauser
Heftruck
Werkvoorbereiding
Hoogwerker
Ultimo (onderhouds programma)
Middle management A
FPX2 (glas inspectie machine)
BHV

Werkhistorie
Bedrijf
: ***
Functie
: Hoofd technische dienst
Periode
: 2018 - Heden
Functieomschrijving :
Verantwoordelijk voor het onderhoud aan machine park/gebouwen. Het aansturen van de
monteurs zowel eigen als externe. Verantwoordelijk voor het beheren van de technische voorraad.
Inplannen van groot onderhoud. Inbedrijf nemen nieuwe machines.
Bedrijf
: ***
Functie
: Ploegleider technische dienst
Periode
: 2016 - 2018
Functieomschrijving :
In de ochtend dienst controleren of alles naar behoren functioneert en daarna tijdens productie alle
(ver)storingen (tijdelijk) oplossen. In de middag dienst alles wat kapot is gegaan die dag repareren.
Dit alles samen met mijn team van 5 monteurs op 2 verschillende locaties.

Bedrijf
: ***
Functie
: Teamleider/werkvoorbereider technische dienst
Periode
: 2016
Functieomschrijving :
Het op orde brengen en houden van het magazijn. Het leiden van de dagelijkse ombouw bij een job
change. Voorbereiden van additionele werkzaamheden tijdens de job change. Storingen oplossen en
consignatie dienst lopen. Bijwonen van vergadering bij afwezigheid van de supervisor ETD.
Bedrijf
: ***
Functie
: Hoofd technische dienst
Periode
: 2011 - 2016
Functieomschrijving :
Verantwoordelijk voor het onderhoud aan machine park/gebouw. Zorgdragen voor de uitvoering
van het preventief onderhoud en up to date houden hier van. Het minimaliseren van storingen,
doormiddel van aanbrengen van verbeteringen of optimaliseren van onderhoud. Het magazijn
beheren en optimaliseren. Het aansturen van de storingsmonteurs in ploegen- en dagdienst. Diverse
projecten begeleid.
Bedrijf
Periode

:
:

***, Rotterdam (Werkgever stuurt haar monteurs naar klanten)
2002 - 2011

Functie
: Onderhoudsmonteur
Periode
: 2008 – 2011
Functieomschrijving :
(Klant 3: Food, ***, ROTTERDAM)
Bijdragen aan oplossingen om de storingen te voorkomen. Dit bijhouden in ultimo (onderhoud
beheers systeem) hierin registreren van mijn uren en de gebruikte materialen. Het vijf wekelijks
lopen van diensten van vrijdag tot vrijdag.
Functie
: onderhoudsmonteur
Periode
: 2004 - 2008
Functieomschrijving :
(Klant 2, Food, ***, ROTTERDAM)
Hier heb ik meegewerkt aan een groot automatisering project van start tot oplevering. Na afloop
hiervan ben ik daar met 1 collega gebleven voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden als huis
contractor.
Functie
: Onderhoudsmonteur
Periode
: 2002 - 2004
Functieomschrijving :
(Klant 1, Food, ***, ROTTERDAM)
Onder leiding van mijn mentor gewerkt aan het aanleggen van leidingwerk (electro), kabelbanen,
besturingen en dergelijke. Later alleen en/of samen met een collega gewerkt aan diverse kleine
projecten zowel elektrisch als mechanisch.

