CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze gedreven technicus heeft jarenlange ervaring op het gebied van werkvoorbereiding, supervisie
en QC binnen de industrie. Hij heeft zich in zijn loopbaan veelvuldig beziggehouden met onder meer
werktuigbouwkundige (onderhouds)projecten. Hierbij ging het onder meer om werkzaamheden aan
ketels, fornuizen, leidingwerk, warmtewisselaars, warmte- en pompstations en stadsverwarming.
Als leidinggevende weet hij zijn teams naar een hoger niveau te tillen. Hierbij zorgt hij dat de
teamleden centraal staan en de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarnaast zorgt hij dat ze
productief zijn en inzetbaar zijn én blijven.
Momenteel stuurt hij onder andere monteurs aan, die hij motiveert, begeleidt en coacht in hun werk.
Daarnaast maakt hij afspraken en onderhoudt hij contacten met klanten en aannemers.
Verder heeft hij ervaring met diverse werkvoorbereidingstaken. Denk aan het opstellen van
werkpakketten en het regelen van certificeringen. Ook heeft hij productie- en personeelsplanningen
gemaakt.
Mede door zijn brede kennis en ervaring van de industrie weet hij adequaat op te treden als de situatie
daarom vraagt. Hierbij draagt hij effectieve en efficiënte oplossingen aan zodat projecten succesvol
doorgang kunnen vinden. Hij beschikt daarnaast over uitstekende communicatieve en leidinggevende
skills.
Dankzij zijn brede ervaring is hij klaar voor een rol met meer verantwoordelijkheid.

WERKERVARING
2020 – heden

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkvoorbereider/Supervisor
Verantwoordelijk voor;
Begeleiden van personeel (waaronder monteurs) en hen naar een hoger
niveau tillen
Maken van efficiëntieslagen en initiëren van verbetermogelijkheden
Fabricageboeken
Veiligheid- en milieuaspecten en toezien op de naleving hiervan
Regelen van certificeringen
Opstellen van project- en personeelsplanningen
Inmeten van leidingwerk en dit uitwerken tot tekeningen
Opnemen van werk
Controleren van te ontvangen materialen en materiaalcertificaten
Controleren van tekeningen
Controleren van P&ID’s
Opstellen van werkprocedures voor prefab- en montagewerkzaamheden
Uitzetten van richtlijnen voor prefabwerkzaamheden
Schrijven van werkprocedures
Opstellen van risicoanalyses volgens de PED
Maken van calculaties en opstellen van offertes
Besprekingen met klanten
Voorbereiden van en toezicht houden op diverse onderhoudswerkzaamheden
(onder meer aan ketels, fornuizen, leidingwerk, warmtewisselaars, warmte- en
pompstations en stadsverwarming)
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2020

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 – 2020

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QC-Engineer
Verantwoordelijk voor:
Controleren van te ontvangen materialen en materiaalcertificaten
Eindcontrole van prefabwerkzaamheden
Aanvragen van NDO (RT, UR, PT, MT en TOFD)
Controleren van tekeningen voor de start van prefabwerkzaamheden
Begeleiden van personeel (waaronder monteurs) en hen naar een hoger
niveau tillen
Controleren van P&ID’s
Uitvoeren van pipe class-controles aan de hand van KNR-/klantspecificaties
Uitzetten van richtlijnen voor de prefabwerkzaamheden
Doorstempelen van materialen
Veiligheids- en milieuaspecten
Controleren van LISL’s en heatnummers
Afnemen van hydrostatische beproevingen
Opbouwen van MDR
Schrijven van ITP-, las- en kwaliteitsplannen
Uitzetten van raamcontracten van NDO-firma
Schrijven van werkprocedures
Afnemen van projecten
Eindafname van projecten samen met klanten en EU/NL-CBI
Aanvragen en afhandelen van PED en DAD

Werkvoorbereider/QA/QC-Projectengineer
Verantwoordelijk voor:
Controleren en verlengen van LK
Werkvoorbereiding: opstellen van werkpakketten en fabricageboeken en
regelen van certificeringen
Controleren van tekeningen voor de start van prefabwerkzaamheden
Eindcontrole van prefabwerkzaamheden (laswerk, maatvoeringen, et cetera)
Afname van projecten
Aanvragen van NDO (RT, UR, PT, MT en TOFD)
Pipe class-controles aan de hand van KNR en klantspecificaties
Uitzetten van richtlijnen voor de prefabwerkzaamheden
Doorstempelen van materialen
Veiligheids- en milieuaspecten (controleren van LISL en heat nummering)
Bestelen van lastoevoegmateriaal en certificatencontrole
Afnemen van hydrostatische beproevingen
Certificatenbeheer voor het keuren en het kalibreren van gereedschappen en
manometer
Schrijven van MDR-opbouw ITP en las- en kwaliteitsplannen
Uitzetten van raamcontracten
Eindafname met klanten en AKI
Ingangscontrole van te ontvangen materialen en controleren van
materiaalcertificaten
Opmaken van lasmethodebeschrijving
Werkplaatscoördinatie
Beheren van normen
Schrijven van (werk)procedures
Afhandelen van audits (3834-2, EN 1090)
PQR-bepaling
Opstellen van begrotingen
Aanvragen van werkvergunningen
Aansturen van lassers, fitters en monteurs
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2016 – 2018

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkvoorbereider/QA/QC-Engineer
Verantwoordelijk voor:
Werkvoorbereiding: opstellen van werkpakketten en fabricageboeken en
regelen van certificeringen
Visueel afnemen van de samenstelling en plaatsing van constructies
Adviseren over het laswerk en de lasnaadtoepassing voor projecten
Veiligheids- en milieuaspecten
Bolting- en tensioning-afnames
Bijwonen van de afname van hydrostatische pneumatische beproevingen en
deze afnemen met de opdrachtgever
Laten aftekenen van de afnamerapporten in de hydrostatische/pneumatische
permappen en hieraan de juiste documenten toevoegen (waaronder
manometercertificaten)
Opstellen van nitrogentestprocedure en -teststappenschema
Eindcontrole van de producten (laswerk, maatvoering et cetera)
Tekeningcontroles voor de start van prefabwerkzaamheden en indien nodig
opbollen
Organiseren en uitvoeren van toezichts- en inspectierondes volgens geldende
procedures
Toezien op de naleving van (las)procedures tijdens de fabricage
Pipe class-controles aan de hand van KNR, klantspecificaties, normen, LISL’s en
heat nummering
Bestellen van lastoevoegmateriaal en certificatencontroles
Certificatenbeheer voor manometerkalibratie
Opstellen van kwaliteitsplannen, lasmethodebeschrijvingen, test- en
inspectieplannen, lasplannen, commissioningplannen, WPS, tie-in-pakketten,
hydrotestpakketten, afnamerapporten, procedures (golden weld, tie-in en
storingsprocedure indien nodig)
Melden van kwaliteitsrisico’s en ondernemen van actie bij eventuele
afwijkingen
Correct toepassen van vaste normeringen- en aanvaardingscriteria
Punchen, pre-commissioning en inspectierondes
Ingangscontrole van materialen en onderdelen van externe leveranciers
Certificatencontrole van materialen en deze doorstempelen
Verlengen van lascertificaten
Aanvragen, afhandelen en archiveren van NDO (waaronder MT, PT, UT, RT en
PMI)
Opstellen van Inspection Record Book (IRD)
Beheren van las- en NDO-kosten
Maken van as-built-tekeningen

Projecten:
o Vopak Antwerpen-projecten (ASME, PED, B31,4, EN 13480/15001) Oiltanking
(NEN, ASME, PED, B431,4)
o Esso Antwerpen (NEN, ASME, PED)
o Diverse overige opdrachtgevers binnen de omgeving van Antwerpen (ASME,
PED, B31,4, EN 134800)
o Suikerunie, uitbreiding bietenwashuis
o Cargill Bergen op Zoom, uitbreiding stoom- en gasleiding
o Indaver, diverse stops
o Gunvor, ombouw truck loading station
2016

:
•
•
•
•

QC-Vertegenwoordiger
Verantwoordelijk voor:
Aansturen van personeel van derde partijen met betrekking tot testen en
vergunningen
Opstellen van lasmethodebeschrijvingen
Initiëren en begeleiden van Las Methode Kwalificaties (LMK) en
lasserskwalificaties
Correct toepassen van vaste normeringen- en aanvaardingscriteria
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•
•
•
•
•
•

Punchen en line walk met opdrachtgever
Veiligheids- en milieuaspecten
Bijwonen van de afname van hydrostatische pneumatische beproevingen en
deze afnemen met de opdrachtgever
Aftekenen van de afnamerapporten in de hydrostatische/pneumatische
permappen en hieraan de juiste documenten toevoegen (waaronder
manometercertificaten)
Aansturen van personeel voor de voorbereiding van het
hydrostatisch/pneumatisch testen
House keeping

Project:
o Nieuwbouwproject bij Gate terminal (Maasvlakte)
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkplaatschef
Verantwoordelijk voor:
Aansturen van personeel (15 fte)
Uitzetten van productielijn
Maken van een productieplanning
Urencontrole per project
Diverse bestellingen, onder meer voor gereedschap
Controleren van inkomend materiaal
Eindcontrole van producten (laswerk en maatvoeringen)
Afname van projecten
Aanvragen van NDO
Beheren van NDO en laskosten
Tekeningcontroles voor de start van prefabwerkzaamheden
Uitzetten van richtlijnen voor de prefabwerkzaamheden
Pipe class-controles aan de hand van KNR
Doorstempelen van materialen
Veiligheids- en milieuaspecten
Controleren van LISL’s en heat nummering
Bestellen van lastoevoegmateriaal
Certificatencontroles
Beheren van de voorraadcontainer
Regelen van de afname van hydrostatische beproevingen
Certificatenbeheer voor manometerkalibratie
Opzetten van een nieuwe werkplaats inclusief indeling
Zorgen voor periodieke keuringen en ander toebehoren van de werkplaats
House keeping

Project:
o Vervaardigen van diverse constructies waaronder een pijpspoel
2015

:
•
•
•
•

Meewerkend Voorman
Verantwoordelijk voor:
Aansturen van personeel (10 fte)
Voortgang van productie en planning
Controleren van laswerk inclusief documentatie
Uitzetten van productielijn

Project:
o Fabricage van complete stalen funderingsoplossingen, bestaande uit buizen
tot drie meter in diameter, 53 meter lang (spiraal gelast) en 25 millimeter dik,
te maken in de buizenfabriek
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistent-Bedrijfsleider/Productiemanager
Verantwoordelijk voor:
Kostenbeheer van de productie
Aansturen van vijftien man
Maken van productieplanningen
Urencontrole per project
Controleren van bestellingen
Certificatencontroles van bestellingen
Eindcontroles van producten (onder meer laswerk en maatvoeringen)
Verlengen van lasserscertificaten
Afname van projecten in samenwerking met de klant
Aanvragen en afhandelen van NDO (waaronder MT, PT, UT, RT en PMI)

Project:
o Hydrauliektanks met toebehoren, accucontainers en acculaad- en
wisselsystemen, flexibele industriedeuren en oppervlaktebehandelingen
2014 – 2015

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QC-Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Visuele afname en inspectie van constructiewerk
Opstellen van ITP
Adviseren over het laswerk en de lasnaadtoepassing voor projecten
Ingangscontrole van materialen en onderdelen van externe leveranciers
Opstellen van LISL’s, lasmethodebeschrijvingen en lasplannen
Certificatencontrole van materialen
Verlenen van lasserscertificaten
Afname van projecten
Beheren van NDO en laskosten
Aanvragen en afhandelen van NDO (waaronder MT, PT, UT, RT en PMI)
Maatvoeringscontrole inclusief het opstellen van een afnamerapport

Projecten:
o Diverse GE-projecten (ASME)
o Zandfiltersystemen (NEN, ASME, PED, B431,4)
o Oilfitters (NEN, ASME, PED)
2014

:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meewerkend Voorman
Verantwoordelijk voor:
Aansturen van personeel
Visuele afname van laswerkzaamheden plus afnamerapport/QC
Uitzoeken en bestellen van lastoevoegmateriaal plus certificatencontrole
Verlengen van lasserscertificaten
Afnemen van projecten
Aanvragen van MDO (waaronder MT, PT, UT en RT)
Schrijven van WPS en opstellen van PQR
Maken van planningen

Project:
o Bouw van afsluiters in de olie- en gasindustrie
2010 – 2013

:
•
•
•
•

Assistent-Werkplaatschef
Verantwoordelijk voor:
Indelen en aansturen van personeel (30 fte)
Verdelen van de opdrachten, taken en schetsen
Eindcontrole op het gebied van maatvoering en laswerk/QC
Aansturen van personeel waaronder lassers, fitters en monteurs

Project:
o Prefabriceren van leidingsystemen, apparaten en skids
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2009 – 2010

2007 – 2009

:
•
•
•
•
•
•
•

Constructie-Supervisor
Verantwoordelijk voor:
Samenstellen van diverse constructiedelen
Aansturen en indelen van personeel (20 fte)
Opzoeken van juiste WPS of deze laten maken voor het project
D106 visuele eindcontrole laswerk/QC
Urencontrole
Opstellen van begrotingen
Aansturen van lassers

o
o
o
o

Projecten:
Nukle boom crane
Bulli 1
Overhalling Smittak 4
TU-project (SA 890 special steel)

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2000 – 2007

:

•
•
•

Werkvoorbereider/QC
Verantwoordelijk voor:
Diverse werkzaamheden aan pijpleidingen, ketels en fornuizen en prefab en
constructielassen
Onderhoud aan ketels
Vervangen van ketelonderdelen
Onderhoud en (nood)reparaties aan pijpleidingen
Bestellen van materialen voor het maken van isometrische schetsen
Samenstellen van werkpakketten
Inmeten van leidingwerk en dit verwerken in isometrische schetsen
Maken van planningen voor de werkplaats
Opstellen van LISL’s, lasmethodebeschrijvingen en lasplannen
Certificatencontrole van materialen
Verlengen van lasserscertificaten
Afnemen van projecten
Aanvragen van MDO (waaronder MT, PT, UT en RT)
Projectmappen met aanvullende gegevens en de overdracht hiervan aan de
opdrachtgever
Maken van afspraken over de afname met NOBO
Visuele afname van laswerkzaamheden
Opstellen van afnamerapporten

:

Meewerkend Voorman

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1999 - 2000

QC/Lascoördinator
Verantwoordelijk voor:
Adviseren over het laswerk en de lasnaadtoepassing voor projecten
Schrijven van WPS en opstellen van PQR
Maken van LISL’s
Certificatencontrole van materialen
Afname van projecten
Aanvragen en afhandelen van NDO (waaronder MT, PT, UT, RT en PMI)
Projectmappen met aanvullende gegevens en de overdracht hiervan aan de
opdrachtgever
Maken van afspraken over de afname met NOBO
Visuele afname van laswerkzaamheden
Opstellen van een afnamerapport
Aansturen van lassers
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1998 – 1999

:
•
•
•
•

1991 – 1998

:

•
•
•

Lasser
Verantwoordelijk voor:
Diverse werkzaamheden aan pijpleidingen, tie-ins, ketels en fornuizen en
prefab, constructie en tankbouwlassen
Onderhoud aan ketels
Vervangen van ketelonderdelen
Onderhoud en (nood)reparaties aan pijpleidingen

:

Kassen-/Constructiebouwer bij diverse opdrachtgevers

:
:
:
:
:

IWI-C + VT level 2
International Welding Technologist/MLT
SMLT
Vakopleiding Pijp-/Constructielasser
Lts Metaal

:
:
:

VOL-VCA
Veilig hijsen met bovenloopkraan
Isometrisch schetsen

•

1987 – 1991

Lasser
Verantwoordelijk voor:
Diverse werkzaamheden aan pijpleidingen, ketels en fornuizen en prefab en
tankbouwlassen
Onderhoud aan ketels
Vervangen van ketelonderdelen
Onderhoud en (nood)reparaties aan pijpleidingen

OPLEIDINGEN
2019 – 2020
2006 – 2007
2005 – 2006
1989 – 1991
1984 - 1989

CURSUSSEN
2018
2015
2011

COMPETENTIES
Taalvaardigheid

: Nederlands:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Engels:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Wilt u meer weten over deze kandidaat?
Neem dan contact op met Olger Rutte: 06-10534170 of o.rutte@stratt.nl
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