Curriculum Vitae Referentie 193

Profiel
Ervaren tactische inkoper , die o.m. door veel afgeronde nationale/internationale projecten en e-auctions
(ARIBA) kennis heeft opgebouwd over het implementeren van diversen grondstoffen/ eindproducten voor
de Productie en van het ERP-systeem SAP. De praktische kennis heb ik verkregen op div. productie
afdelingen. De theoretische kennis heb ik opgedaan door div. inkoop opleidingen.

Vaardigheden:
Engelse taal: Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen
Documentatie: Goede beheersing van ERP / ARIBA en database programma’s
Microsoft Office :Uitgebreide kennis en toepasbaarheid.
Projectleider implementatie nieuwe producten en aanschaf van facilitaire zaken.

Eigenschappen:
Gedreven, inzet, leergierig, stress bestendig, klantgericht, gemotiveerd en sociaal. verder een groot
improvisatie vermogen.

Werkervaring
2010 - 2013

Bruker Chemical Analysis B.V. voorheen Varian B.V. te Goes
Branche :
Chemie
Functie:
Sr. Inkoper
Werkzaamheden:
Eindverantwoordelijk voor het verkrijgen van grondstof,apparatuur en consumables
t.b.v. de eigen GC-Productie, met inkoopbudget van 12M euro. Outsource activiteiten
opstarten en begeleiden. Leveranciers beoordeling opzetten, bezoeken en
documenteren in SAP en ARIBA.
Div. Bruker OEM-producten opgezet en geïmplementeerd.
Helaas zijn “alle” activiteiten van Bruker Goes per 1 jan. 2014 verplaatst naar
het buitenland met als gevolg dat Bruker in Goes zijn deuren heeft gesloten.

1996 - 2010

Chrompack B.V. / Varian B.V. te Middelburg
Branche: Chemie
Functie: Inkoper consumable en facility
Werkzaamheden:
Eindverantwoordelijk voor het verkrijgen alle grondstoffen t.b.v. de Productie
afdelingen en warehouse Leveranciers beoordeling opzetten en ook bezoeken.
Eindverantwoordelijk voor de inkoop van facilitaire zaken,

1995 - 1996

Functie: Hoofd Custom Made capillaire kolommen.
Werkzaamheden:
Eind verantwoordelijk voor alle Custom Made kolommen , diverse tubings, Special
Products en klachtenafhandeling

1990 - 1995

Functie: Medewerker capillaire kolommen
Werkzaamheden:
Plannen / Produceren / Testen van alle standaard-en
Tailor made capillaire kolommen.
Verder verzorgde/beheerde ik ook de software en hardware
op deze afdeling.

1985 - 1990

Functie:
Werkzaamheden:

Medewerker / ontwikkelaar Fused Silica drawingtower
Opzetten / Ontwikkelen / Produceren / Testen van
Fused Silica tubing voor div. interne afdelingen en
glasblazer geweest van de Micro-packed kolommen.

Verder nog diversen functies gehad i.v.m. invallen voor collega’s, i.v.m. Chrompack’s sabbatical :
1985 - 1996

Functie:

Glasblazer van Packed kolommen
Magazijn medewerker
Productie medewerker ( afd. HPLC / GC )
Assistent Inkoper ( van consumables )

Trainingen
2013
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2005
2003
1989
1988
1987
1987
1986
1984

VCA – VOL diploma
Training Project Management ( intern )
Training ARIBA, dit is een e-commerce programma ( intern )
Cursus Engels Hogeschool Zeeland ( in woord en schrift ) diploma
Curcus 5S en verantwoordelijk om dit te implementeren op de afdeling Inkoop.
Instructor training for Syringes and Valves van fabrikant Hamilton Zwitserland
NEVI 1 diploma
APICS diploma ( Engelstalig )
Cursus Microsoft ACCESS certificaat
Chromatografie voor gevorderden certificaat
Chromatografie voor beginners certificaat
Curcus DOS + GW-Basic diploma
Motivation PLUS certificaat
Vapro A diploma
Materiaal/Magazijn-beheerder diploma ( bij Defensie )

Opleidingen
1982 - 1983
1977 - 1982

MTS ( werktuigbouw )
LTS ( mechanische techniek, C nivo )

Interesses en aanvullende informatie
Interesses en hobby’s : Computers repareren / herstellen
Foto/Film reportages maken
Klussen in en om het huis ( keukens / badkamers / garages / meubels / schilderwerk )

Referenties:

Beschikbaar en op aanvraag.

