
 

 

Curriculum Vitae 

 
Persoonsgegevens 
 

▪ Naam ***  
▪ Geslacht Man 
▪ Geboortedatum 1972 
▪ Woonplaats Regio West-Brabant 
▪ Rijbewijs B 
▪ Beschikbaar In overleg  
 
Opleidingen & Cursussen  
 
2005 – 2008 MBO3 Procesoperator B  Behaald 
1991 – 1995 MTS Civiele Techniek  Behaald 
1985 – 1991 HAVO  Behaald 
    
2018 Waterstof rein en compressie  Behaald 
2018 Membraamfiltratie  Behaald 
2017 Branders en rookgasvent  Behaald 
2017 De-hydrogenatie  Behaald 
2016 Energie  Behaald 
2016 Roertanks en Filtratie  Behaald 
2015 Bar stoom systeem  Behaald 
2015 Rookgassen en Electrofilter  Behaald 
2014 Branders stoomproductie  Behaald 
2014 DCZ de-peroxidatie  Behaald 
2013 Tankpark en Fakkel  Behaald 
2013 Centrifuges  Behaald 
2012 Kristalliseren  Behaald 
2012 Calcinering  Behaald 
2009 Voldoende Onderricht Persoon  Behaald 
2008 VCA VOL  Behaald 
2002 - 2012 Brandweer  Behaald 
1999 Heftruck certificaat  Behaald 
 
Werkhistorie 
 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Chemisch Operator 
Periode :  2012 tot heden 

Functieomschrijving   :  
Binnen het eindproductieproces van de cyclo-hexanon groep, ben ik werkzaam als operator, waarbij 
ik in een volcontinu roulatiesysteem belast ben met het controleren en bijsturen van meerdere 
installaties. Anondestillatie, de-hydrogenatie, kristallisatie en 50-bar stoomproductie vanuit de 
controlekamer en in de installatie. Het uitvoeren en rapporteren van productie en 
veiligheidsrondgangen in de installaties. Product analyse en rapportering behoort ook tot mijn 
werkzaamheden. Het uit dienst nemen, inblokken en reinigen van bedrijfsonderdelen voor inspectie 
en onderhoudswerkzaamheden rondom het vergunningensysteem. 



 

 

 
Bedrijf :  Producent chemicaliën en grondstoffen 
Functie :  Compounding operator 
Periode :  1999 tot 2011 
Functieomschrijving   :  
Gewerkt als SAAM-lid (Sector Advies Arbo en Milieu). Incidenten rapporteren binnen de ploeg 
behoorde tot de taken alsmede SRA- (Safety Risk Analyse) uitvoeren. Tevens werkzaam als mentor 
voor leerlingen die de Vapro opleiding volgden, kennis van EHBO (inclusief AED). Ik heb 
werkinstructies aangepast naar aanleiding van de kennis uit MOC (management of Change), 
noodplanoefeningen opzetten en rapporteren heb ik hier ook gedaan, Ik heb ook als vrijwillige 
brandweer gewerkt van 2002 t/m 2011. 

 
Bedrijf :  *** 
Functie :  Uitvoerder 
Periode :  1995 tot 1999 

Functieomschrijving   :  
Leidinggeven aan het uitvoeren van de jaarwerken in de regio West-Brabant en diverse 
aangenomen personeel. Ik werkte op meerdere locaties, waarbij de diversiteit van het werk zorgde 
voor flexibiliteit en projectmatig handelen. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de tijd, 
personeel en materieelplanning. Het afroepen van materialen, de voortgang en de kostenbewaking 
van de diverse processen behoorde ook tot mijn taken. Ik rapporteerde aan de opdrachtgever 
(voornamelijk Essent, Delta Nuts, KPN en Gasunie) over de voortgang van het werk. De kwaliteit van 
het werk meldde ik bij de directie aangevuld met de kostenbewaking. 
 
 


