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Naam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats
Rijbewijs
Beschikbaar

***
Man
1990
Regio Zuid-Holland
B
In overleg

Opleidingen & Cursussen
2013 - 2015
2007 - 2012

Machine mechanic
MBO4 Werktuigbouwkunde

Behaald
Behaald

Werkhistorie
Bedrijf
: ***
Functie
: Mechanisch monteur coördinator
Periode
: 02-2021 tot 02-2022
Functieomschrijving :
Toezichthouden en assistentie leveren bij MRE inspectie werkzaamheden. Toezichthouden en
ondersteunen zodat de onderhoudswerkzaamheden volgens de HSE uitgangspunten, vergunningen
ontwerpeisen, planning en binnen budget worden opgeleverd. Waarnemen en in samen werking
gaan met engineering in verband met "hold & witness points". Werkvoorbereiding ondersteunen
door het zeker stellen van beschikbare materialen. Uitvoeren critical sparepart checks. Uitvoeren
van benodigde sleutelwerkzaamheden. Uitvoeren van werkzaamheden aan de Auxilairy scopes om
het equipment heen. "SMO systeem KW systeem SO systeem.". Uitvoeren controles aan special
tools, benodigde keuringen en HSE punten. Deelnemen aan inspectie evaluatie reviews "lessons
learned".
Bedrijf
: ***
Functie
: Mechanisch monteur
Periode
: 09-2019 tot 01-2021
Functieomschrijving :
Het uitvoeren van diverse werkzaamheden op verschillende projectlocaties in, zowel binnen als
buitenland op locaties zoals: Funderen, grouten, verankeren en uitlijnen van allerhande rotating en
reciprocating equipment volgens API-RP-686. Uitvoeren van diverse reparatie en
optimaliseringswerkzaamheden aan rotating en reciprocating equipment funderingen, supporting,
baseframes. Productie van baseframes voor machines die onder API of PIP-richtlijnen geïnstalleerd
worden. Diverse on site machining werkzaamheden (vlakken/kotteren). Analoog en digitaal uitlijnen
van pompen, motoren, generatoren, tandwielkasten e.d. Het opstellen van uitlijn rapportages.
Werkzaamheden uitgevoerd bij: Exxonmobil Botlek, Shell Pernis, Hexion Pernis, Lyondell
maasvlakte, Eastman Middelburg, Zeeland Refinery, BASF Belgie, Plant one Huntsman, Uniper
Denhaag / Leiden.

Bedrijf
: ***
Functie
: Mechanisch monteur
Periode
: 06-2015 tot 08-2019
Functieomschrijving :
Optical alignment, controle, revisie en montage van rotating equipment, pompen, compressoren,
turbines en mixers. Preventief onderhoud van draaiende apparatuur, pompen, compressoren,
turbines en mixers. Installeren van nieuwe apparatuur van de fundatieplaat tot aan het
proefdraaien. Vervangen van mechanical seals. Het controleren en analyseren van pompen en
motortrillingen met gebruik van de SKF micro anylzer meet apparaat. Machinebankwerken, draaien
en frezen van pomp onderdelen zoals shaft, shaft sleave, pomp huizen, impeller ringen, grond
ringen, olie ringen, passingen en pompkoppelingen. Statische en dinamisch balanceren van pomp
impellers en ventilators. Controleren en repareren van jetty's, loading arms en hun hydraulische
systemen. Behandelen van work orders, sub-order, work reservations, purchase requisitions en het
bestellen van materialen en gereedschappen via SAP. Verantwoordelijk voor plannen van
werkzaamheden en het uitvoeren ervan.
Bedrijf
: ***
Functie
: Mechanisch monteur
Periode
: 08-2012 tot 05-2013
Functieomschrijving :
Controle, revisie en montage van generatoren, motoren, hydraulische cilinders en diverse heavy
equipment. Machinebankwerken, draaien en frezen van onder anderen, tandwielen, passingen en
Brons bushingen. Optical alignment van binnen board motoren aan hun propeller shaft. Preventief
onderhoud van motoren generatoren en heavy equipment.

