Curriculum Vitae
Referentie 186
Personalia

Persoonlijk profiel__________________________________________________
Ik beschik over goede sociale vaardigheden en voel me prettig in gezelschap, ik kan me
goed inleven in de gevoelens en gedachten van anderen. Ik ben optimistisch en
ruimdenkend, ik zie overal wel iets positiefs in en vind iets niet snel vreemd of negatief.
Nieuwe kansen laat ik niet snel voorbij gaan. Met tijdsdruk kan ik goed omgaan en door
tegenslagen laat ik me niet uit het veld slaan. Ik sta open voor verandering en
vernieuwing en als het nodig is om ergens voor bij te leren dan is dat geen belemmering.

Opleiding
2010

Mandela Training (persoonlijke ambitie ontwikkeling)

2009

Columbus Training (persoonlijke ambitie ontwikkeling)

2008-2009

Modules HBO Bedrijfskunde NCOI
Management en communicatie, Bedrijfskundig en financieel
management, Procesmanagement en Marketingmanagement

2004

Praktisch Management LOI

2000

Middle Management LOI

1994

Vapro-B Centrum Vakopleiding

1993

Vapro-A Centrum Vakopleiding

1985-1989

MEAO Delta College
5 certificaten (Nederlands, Engels, Duits, Comm.econ. en
Privaatrecht)

1981-1985

MAVO Scheldemond

1

Werkervaring
2010- heden

Philip Morris Holland te Bergen Op Zoom
Functie: Proces Analist Operations
Werkzaamheden: maken/verzorgen van trainingen aan
procesgroepen (klassikaal en individueel) linkin pin midden
kader, management en productie i.r.t. tot alle denkbare
processen, verantwoordelijk voor de verbeterprocessen in de
Primary, verantwoordelijk voor het setting beheer in de
Primary

2004-2010

Philip Morris Holland te Bergen Op Zoom
Functie: Quality Technician
Werkzaamheden: Coördineren van testen
i.r.t.productkwaliteit, valideren van uitgevoerde bepalingen,
analyseren van audit en procesdata, rapporteren en
bespreken van analyse resultaten

1997-2003

Philip Morris Holland te Bergen Op Zoom
Functie: senioroperator
Werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot het
productie proces (inclusief training en begeleiding bij Vapro
opleidingen)

1995-1997

Hoechst Vlissingen
Functie: procesoperator
Werkzaamheden: werkzaam in het productie proces

1991-1992

Landmacht (militaire dienstplicht)
Functie: Onderofficier
Werkzaamheden: plannen en organiseren

Vaardigheden
Computer: Word, Excel, PowerPoint
Talen: Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (goed)
In bezit van rijbewijs B

Cursussen & Trainingen______________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

Bewegingsdeskundige
UEFA trainer/coach III
LEAN trainingen 5S
Praktijkbegeleider training
ATS (Analyse Technische Storingen)
Veiligheids trainingen zoals Ex-zone, CO² training
Leidinggeven 1 & 2

Hobby’s
Mijn gezin, voetbaltrainer/coach (leeftijdsgroep 15 t/m 19 jaar), fitness, lezen, reizen, uit eten gaan
met vrienden
2

3

