Referentie 180

Curriculum Vitae

Ik kan mij heel goed vinden in de opzet van Zeelandcare, waarbij de werkgever zelf een keus maakt aan de hand van het profiel dat hij zoekt.
Mijn wensen voor werk zijn, afwisselend werk, een combinatie van fysiek en administratief werk.
Liefst in de proces industrie ( naar aanleiding van mijn opleiding tot procesoperator).
Hoeft niet perse een grootschalig bedrijf te zijn, maar een waar de werksfeer open en gelijkwaardig is, en waar een onderling vertrouwen groot is.
Ik zou graag een werkgever vinden, die mij de kans geeft in het bedrijf te groeien en daarmee zijn betrokkenheid laat zien.
Samen zoeken naar oplossingen voor een beter resultaat.

Opleidingen en cursussen
- Vapro B
- VCA-VOL
- Heftruckcertificaat
- Diploma flensmonteur
- Project management 2005
- Effectief onderhandelen 2005
- Diverse verkooptrainingen 1990, 1994, 1996, 2004
- NIMA A 2000 (niet afgerond)
- LOI artsenbezoeker 1989 afgerond
- Hogere laboratorium school, richting medische microbiologie: celbiologie, bacteriologie, virologie, biochemie, engels 1988 afgerond
- Schippersdiploma Groot vaarbewijs I en II
- LOI post-HBO milieurecht. In afrondfase.
- HAVO EN VWO: wis- , schei- , natuurkunde, Engels, Frans, Nederlands 1982,1984. Afgerond
Werkervaring:
September 2014 – heden: Flensmonteur/Rigger/Heftruckchauffeur Artec Detachering. Medewerker tijdens de stops bij Lanxess
en Bayer te Antwerpen.
Werkzaamheden: Demonteren leidingsystemen, pompen, roerwerken, warmtewisselaars en mengtanks. Vervangen van oude appendages
en pakkingen en terugplaatsen installaties en (land-)tanks. Gebruik van PBM’s als zuurpak, onderdruk- en overdruk masker.
Mei 2014 – Juli 2014: Brandwacht/Safety shop medewerker Artec Detachering.
Aug 2010- Aug 2013: Proces-operator Styron Compounding Plant Terneuzen.
In de compounding plant worden middels extrusietechnieken samengestelde kunststoffen
(Polycarbonaat, ABS, Polyprop, PC/ABS) en additieven volgens specificaties van de klant (kleur,vormvastheid, stootvastheid) gefabriceerd
tbv. de automotive en electronica sector. Werkzaam geweest in de extrusie-, feedstock en finishing(verpakking)-afdelingen. Voornamelijk
mechanische fabricage technieken worden toegepast.
Ik heb gewerkt met de automatische verpakkingslijn, K-tron feeders en de extruders, en was op de werkvloer verantwoordelijk voor het
functioneren en controleren van de

setpoints in het productieproces. Daarnaast werd de kwaliteit, temperatuur en vochtigheid van het geproduceerd granulaat gecontroleerd.
Mijn vaardigheden: Ervaring met Excel (tabellen en grafieken), Powerpoint, Words, Outlook.
Downloaden van setpoints in de PLC van de verpakkingsmachine vanuit Producer (programma waarin alle setpoints voor elk order wordt
ingevoerd). Aanpassen van setpoints in PLC, wanneer de verpakkingsgrootte niet voldoet. Het verhelpen van de belangrijkste storingen
aan de feeders, de extruder en de verpakkingsmachine. Aanpassen van het schroefmechanisme van de feeders aan de samenstelling en
vorm van de feedstock. Uitvoeren van setups tussen twee orders op de feedstock, extruder en finishing afdeling. Verpakkingen
klaarmaken voor vervoer naar de klant (labelling en scannen in DIBS). Controle houden op de productie van het gewenste volume
product. Constante communicatie voeren met paneel-operator is in deze werkplant een eerste vereiste. Met elkaar afstemmen hoe de
werkzaamheden volgens de procedure moeten worden uitgevoerd en elkaar aanspreken op het gebied van de veiligheid, voor elkaar
zorgen in een gehorige en belastende werkomgeving.
Ik spreek goed Engels en Duits en ben vanuit mijn sales verleden gewend mij representatief op te stellen. Ik kan mij goed uitdrukken en
ben een sociaal ingesteld persoon met een zakelijke inslag.
Mei 2008- Sept. 2009 Commercial Manager Europe Den Hartogh Tank Cleaning B.V.
2006-2008 Hospital account manager critical care Smiths Medical.
2004-2006 Hospital account manager Pfizer Pain team.
1999-2004 Product specialist/ Clinical project manager oncology Schering plough
1998-1999 Artsenbezoeker (det.) allergie Rhône-poulenc Rorer
1997-1998 Product specialist Fresenius
1996-1997 Mosselvisser fa. C de Koning Vof.
(uitstapje i.v.m. overlijden Oom)
1990-1996 Artsenbezoeker Janssen-Cilag
1989-1990 Dienstplichtig wachtmeester vuurregeling artillerie 19e BSO
Hobby's:
- Tuinieren
- Renovatie woning
Sociale activiteiten:
- 3 jaar Jeugdcommissielid Golfclub “Grevelingenhout” 2003-2006
- 3 jaar Commissielid Regel- en handicapcommissie Golfclub ”Grevelingenhout” 1998-2001
- 5 jaar Wedstrijdcommissie””Eilandtoernooi Schouwen-Duiveland” 1990-1995
- 5 jaar Bestuurslid en voorzitter TV. “BRU-TEN” 1990-1995
- 5 jaar Commissielid Tennisstichting “Schouwen-Duiveland” 1990-1995
- 3 jaar Bestuurslid Jeugdsociëteit “De Pul” 1987-1990
- 10 jaar Wedstrijdcommissie “Mosseltoernooi” TV.”BRU-TEN 1985-1995
Ik heb een rijk sociaal leven gehad en heb daarin ook geleerd met mensen om te gaan en ze positief te motiveren.

