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Behaald
Behaald

Werkhistorie
Bedrijf
: (Producent biologische oliën)
Functie
: Allround Procesoperator
Periode
: 06-2021 tot Heden
Functieomschrijving :
Taak om verladingsafdeling te her structuren en de afdeling van 2-ploegen naar 5-ploegen brengen.
Veiligheidsprocedures opzetten. Procesprocedures opmaken. Medewerkers aannemen.
Medewerkers opleiden/trainen. Leidinggeven. Aan- en afkoppelen van vrachtwagens, documentatie
controleren, kwaliteitscontroles, administratief registeren van verpompingen.
Bedrijf
: (Producent biodiesel)
Functie
: Allround Procesoperator
Periode
: 01-2012 tot 05-2021
Functieomschrijving :
Verantwoordelijk voor pompen met gevaarlijk stoffen in het proces van het produceren van
biodiesel. Vanuit afgenomen monsters van verschillende units i.s.m. de panelmedewerker
betreffende proces bewaken en bijsturen (Raadzaad scheiden, centrifugeren, loog ontrekken,
katalysator toevoegen, mengen, scheiden van vloeistoffen (boven drijvende delen), waterkolom
bedienen mbt wassen en tempraturen, destillatie en rectificatie kolom). Waar nodig machines
controleren, bijstellen en bedienen, zowel binnen als buiten. Waterzuivering (waterpers en
chemicaliën toevoegen). Bewaken van de kwaliteit van de diverse producten. Verbetervoorstellen
uitwerken Leidinggeven als senior operator bij afwezigheid van (assistent) Shiftleader.
Bedrijf
: (Engineering bedrijf)
Functie
: Opstart operator
Periode
: 2009 tot 2012
Functieomschrijving :
Het bedrijf is een engineering bedrijf voor de bouw van nieuwe en bestaande productie lijnen. Op
projectbasis voorbereiden en opstarten van plant/productielijnen. Toezien op de terrein veiligheid

tijdens het bouwen van plant/productielijnen. Aan de hand van de PI&D alles controleren
(zoals pompen, juiste pomp, juiste vermogen ivm capaciteit, juisten leidingen, materialen moeten
kloppen (obv dikte, lengte en materiaal), afsluiters checken (obv materiaal, type, open stand en
deksel wel of niet eraf). Plant en installaties vullen met grondstoffen/materialen, checken op
lekkages, opstarten voor productie en ingrijpen bij onregelmatigheden bij de opstart van de lijn.
Performance test te doen (2 uur lang 120% van de maximale capaciteit draaien en dan alle pompen,
kleppen, afsluiters, niveau metingen en warmtewisselaars controleren. Kleine test uitvoeren en
vrijgeven van de lijn aan het bedrijf.
Bedrijf
: (Dienstverlener procesindustrie logistiek en scheepvaart)
Functie
: Procesoperator
Periode
: 2002 tot 2009
Functieomschrijving :
Op projectbasis bij diverse organisaties (Engelhard/BASF, Tronox, Lyondellbasell, cargil, vopak) laden
en lossen van schepen, wagons en trucks. Proces besturen als operator. Checken vullingsgraad,
toegestane gewicht, tempraturen en de cmr en/of reinigingscertificaat. Controle rondes lopen en
kwaliteitschecks

Bedrijf
: (Producent reiniging en huidverzorgingsproducten)
Functie
: Procesoperator
Periode
: 2000 tot 2002
Functieomschrijving :
Produceren van schoonmaakproducten a.d.h.v. receptuur. Batchproces met meng ketels en
reactoren. Field- en panelwerkzaamheden. Controle rondes lopen, schoonmaakwerkzaamheden en
kwaliteitscontroles doen.
Bedrijf
: (Producent chemische grondstoffen en halffabricaten)
Functie
: Allround Procesoperator
Periode
: 1996 tot 2000
Functieomschrijving :
Aftappen van producten in IBC's en vaten. Storten van grondstoffen. Controle kamer. Aansturen van
de field operator. Parameters in de gaten houden. Batches aanmaken obv recepten. Reactoren
bedienen. Vacuüm onttrekken. Field werkzaamheden
Bedrijf
: (Producent halffabricaten polyurethaan)
Functie
: Field Operator
Periode
: 1995 tot 1996
Functieomschrijving :
Grondstoffen storten, controle rondes lopen, kwaliteitscontroles, schoonmaakwerkzaamheden en
afwegen obv recept voor reactoren.

