Referentie 178

Curriculum Vitae
Werkervaring

01/02/2013 – heden

Veiligheidswacht, heetwerkwacht, mangatwacht bij Careermaker/G4S
Het toezien op en het bewaken van de veiligheid tijdens (heetwerk)werkzaamheden buiten en in besloten ruimtes.

28/07/2014 – 01/11/2014

01/11/2010 – 31/12/2011

Operator bij Sabic IP Bergen op Zoom (tijdelijk contract)
•

Verpakken van eindproducten in dozen, zakken en bigbags.

•

Laden en lossen van trailers m.b.v. een heftruck

•

Verlenen van logistieke diensten aan andere afdelingen binnen de fabriek.

Operator, Indaver gevaarlijk afval BV
Werkzaam op de afdeling AWZI waar interne en extern aangeleverde vloeibare en vast afvalstromen worden gelost,
behandeld en gezuiverd;
•

In- en uitbedrijf nemen van de installaties;

•

Inclusief het reinigen van onderdelen van deze installaties;

•

veilig opleveren van de installaties volgens veilig werkvergunning;

01/08/1987 – 31/10/2010

•

Bijsturen van deze installaties;

•

Nemen van monsters van de installaties;

•

Lopen van controlerondes;

•

Verhelpen van storingen en het verrichten van kleine reparaties;

•

Laden, lossen en bemonsteren van tankwagens;

•

Controleren en aftekenen los- en weegbrief van tankwagens;

•

Assisteren van de technische dienst

Operator, Hoechst/Thermphos
Werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor het continue juist laten verlopen van het proces, door:
•

Het in- en uitbedrijf nemen van allerhande machines, zoals:
o

Systemen voor verpompen, verblazen en transporteren van producten en grondstoffen naar verschillende
delen van het proces;

•

o

Uitbedrijf nemen van volledige installaties of delen ervan, inclusief het reinigen van deze onderdelen;

o

Het zelfstandig opstarten van volledige fabriek als field (of panel) operator na uitval door storing;

o

Het maken van veiligwerkvergunningen

o

Veilig opleveren van de installatie volgens procedures en veiligwerkwerkvergunning;

o

Controleren van diverse gaswasinstallaties;

Kleine storingen verhelpen, zoals:
o

Wisselen van kleine pompen of statoren van pompen en afsluiters;

o

Verhelpen van kleine lekkages;

o

In het weekeinde werden ook grotere reparaties uitgevoerd, samen met de ploegenbankwerker;

•

Bijregelen van procescriteria in de fabriek;

•

Procesmonsters nemen en metingen verrichten, o.a. gasmonsters;

•

Maken van werkorders in SAP;

•

Assisteren van de technische dienst;

1980 - 1987

Scheepswerktuigkundige, Shell Tankers

1978 - 1979

1978 – 1979 Leerling scheepswerktuigkundige, Shell Tankers

Opleiding
1972-1976

Mavo 4
•

1976-1980

Diploma behaald

Scheepswerktuigkundige, HTS-zeevaartschool
•

Diploma behaald (A, B1, B2, C1)

Diploma’s/certificaten
2000

Ioniserende straling 5a/5b

2013

VAPRO-B

2013

Mangatwacht, heetwerkwacht

2013

Gasmeten: ex-ox-tox

2013

Kleine blusmiddelen

2013

HACCP

2011

Afvalwaterzuivering (EPAS)

2013

BHV met AED

2009

VCA

1992

Certificaat veilig werken met de heftruck (nog geldig)

1991

EHBO met AED

1991

Rijks certificaat repressie

1991

Rijkscertificaat brandwacht persoonlijke bescherming

