Referentie 176

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
AutoCAD 2D Tekenaar Pijpleidingsystemen
Opleidingen
Opleiding Diploma Periode
management of safety, health en environment cursus) Ja dec. 2008 - dec. 2008
Safety Management voor zeegaande schepen tankers)
technische natuurkunde hts) Ja sep. 1980 - jul. 1985
Mechanica, gespecialiseerd hydraulic en compressed air machines aan het Institutul Politehnic in Boekarest Roemenie.Diploma
gewaardeerd door IDW.

Werkervaring
Functie Werkgever Periode Uren
quality engineer Lauranne Shipping bv sep. 2008 - dec. 2013 34 p.w.
Schepen certificaten bijhouden en inspecties aanvragen. Schepen details bijhouden op diverse data banken.AutoCAD 2D) tekeningen
maken voor modificaties aan board van schepen. Algemene taken welke behoren bij de dagelijkse operaties van zeegaande tank schepen.
autocadtekenaar scheepsbouw Machine Fabriek Sas van Gent nov. 2005 - aug. 2008 38 p.w.
AutoCAD 2D) technische tekeningen maken voor diverse projecten zoals mechanische constructie.
autocadtekenaar scheepsbouw Scheepswerf Navol Oltenita
Roemenie

apr. 1994 - nov. 2003 40 p.w.
AutoCAD 2D) tekenaar voor scheepsbouw de werkplaatstekeningen en overzichtstekeningen), pijpleidingsystemen. Project leider voor
het uitvoeren van leiding systemen. Inkoop adviseur.
ingenieur procestechnologie
procestechnoloog/
productontwikkelaar)
Gieterij Turol Oltenita
Roemenie.
sep. 1985 - apr. 1994 40 p.w.
Ontwikkelen van onderhouds schemas voor divers product lijnen.Prijs calculaties voor diverse producten.

Competenties
Kwaliteit leveren
Wat er gemaakt word moet aan de eisen voldoen.
Vakdeskundig werken
Hetgeen wat ik moet doen moet voldoen.
Werken volgens de regels
Regels die er zijn toepassen.
Anderen aansturen
Aangeven van werk naar mensen die daar goed in zijn.
Samenwerken en overleggen
Alvaorens een project te geven eerst overleggen of dat wel goed komt.
Plannen en organiseren
Gemaakte tekeningen op de juiste tijd en manier uitvoeren.
Logisch nadenken
Eerst denken dan doen.
Aandacht voor anderen
Het voelen van anderen bij hun werk.
Betrouwbaar en eerlijk zijn
Recht door zee.
Succesvol willen zijn
Wat ik doe moet goed zijn.
Anderen begeleiden
Mensen helpen met het project wat hun gegeven is.

Taalvaardigheid
Taal Mondeling Schriftelijk
Nederlands Redelijk Redelijk
Engels Goed Goed
Roemeens Uitstekend Uitstekend

Rijbewijs
B

Interesses
lezen
nieuws, technisch.
winkelen
Rustig winkelen
muziek
Luisteren naar Andre Rieu

Persoonlijke presentatie
Betrouwbare werknemer, serieus, punctueel persoon die haar werk goed en op tijd wil doen, ervaring in de scheepsbouw en met
pijpleidingsystemen, goed beheersing van Engels, bekendheid met klassenbureaus.

Vacaturewensen
Gewenste functie 1 autocadtekenaar pijpleidingsystemen |
tekenen van diverse systemen
Gewenste functie 2 administratief assistent |
Rederij assisteren met certificaten, surveys en inspecties organiseren.
Tekeningenmaken voor modific
Gewenste functie 3 autocadtekenaar scheepsbouw |
tekeningen maken voor diverse projecten.
Werklocatie 4541CA, straal maximaal 100 km
Uren 24 - 40 uur per week, niet bereid om op wisselende tijden te werken
Soort contract Maakt niet uit
Salaris Vast loon / uurloon

