CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze technicus is zeer ervaren. Hij is in zijn loopbaan onder meer actief geweest in de industrie, food &
beverage-sector (productie/verpakking) en op het gebied van asfaltverwerking, resomeren, E&I en
besturingsautomatisering. Het gaat hierbij om opdrachten met een budget van € 100 K tot 21 MM.
Daarnaast heeft hij ervaring met onderhoud, engineering en technische projecten. Hij heeft
verschillende hbo-studies afgerond: Elektrotechniek, WTB, Productieautomatisering en
Onderhoudsmanagement.
Sinds 1985 werkt hij in vaste dienst voor een multinational in de bier- en drankensector. In de afgelopen
paar jaar is hij daarnaast aan de slag gegaan als freelancer, naast zijn vaste baan. Zijn motivatie
hiervoor is dat hij zijn kennis en kunde wil blijven ontwikkelen. Ook na zijn pensionering wil hij deze blijven
toepassen, zolang zijn gezondheid het toelaat. Hij wil graag bijdragen aan de toekomst door zich in te
zetten voor techniek, management en mensen.
Hij heeft een ‘can do’-mentaliteit. Hierdoor lukt het hem goed om de juiste oplossingen te vinden voor
technische kwesties en de balans te bewaren tussen veiligheid, kwaliteit, risico, tijd en kosten. Verder is
hij ondernemend en beschikt hij over een helicopterview. Zo is hij in staat om technische vraagstukken
te analyseren en hier gerichte acties voor in te plannen.
Zijn ruime ervaring met projectmanagement, engineering en maintenance is hieronder samengevat:
Projectmanagement
o
Uitvoeren van diverse technische projecten
o
Uitvoeren van probleemanalyses en processen
o
Uitvoeren van modificaties en verbeterprojecten in een productieomgeving
o
Renewable Energy
o
Business Plan & Feasibility
o
TPM (Total Productive Maintenance)
Engineering
o Van een enkele installatie tot totale productie- en verpakkingslijnen
o Stoomketels en warmteterugwinningen
o Procesinstallaties
o Besturingsautomatisering
o Elektro & Instrumentatie (E&I)
Maintenance
o Uitvoeren van FMECA
o Beheren van onderhoudsplannen en budgetten
o Afsluiten en beheren van SLA voor externe partijen
o Uitvoeren van verbeteracties en maken van CAPEX-plannen
o Opstellen van een onderhoudsbudget

WERKERVARING
1985 – heden

:
•
•
•
•

Diverse functies, momenteel actief als Utility Manager
Verantwoordelijk voor:
Installatiecontinuïteit en energietransitie-programma
Engineering binnen projecten, van enkele productie-installaties tot complete
productie- en verpakkingslijnen, inclusief civil en utility
Engineering binnen projecten voor koelsystemen en luchtkompresoren
Engineering binnen projecten voor procesbesturing en
besturingsautomatisering
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PLC- en HMI-systemen (onder meer Siemens)
Projecten op het gebied van water- en afvalwaterbehandeling
Engineering binnen projecten voor stoomketel, condensaat en
energieterugwinningssystemen
Engineering binnen projecten voor procesinstallaties in het kader van mengen,
oplossen van poeder/granulaat, pasteurisatie, opslag, transport, et cetera
Engineering binnen projecten voor chemicaliënopslag en -verwerking
Engineering van installaties met de bijbehorende P&ID en automatisering
Uitvoeren van verbeterprojecten met behulp van TPM-methodieken
HACCP-analyses en de borging hiervan
Analyseren en onderzoeken van hernieuwbare energiemogelijkheden en
toepassingen
PLC- en SCADA-programmeur (Siemens PLC S5, S7 en PCS7)
Feasibility-Order Q1-2022, nieuwe productielijn RGB-20 cl
Feasibility-Order, nieuwe productielijn het voor afvullen van blikken
Uitwerken van CO2-neutraal 2030-programma
Verhuizing van een productielijn
Plaatsen van een 1,5 MW NH3-koelinstallatie
Drie keer vervangen van lagedruk-luchtcompressoren
Doseringsborging voor handmatige poeder- en vloeistofdosering
Introductie van bier afvullen in can-line
Engineering voor doseerinstallatie voor Pepsi- en CIP-installatie
Engineering voor afvalwaterverwerking en productwaterbehandeling
Projectengineering voor nieuwe tunnelpasteur RGB-20 cl
Engineering voor PU-regeling tunnelpasteur voor bierproductie

•
•
•
•
•
•
•
•

Projectmanager
Verantwoordelijk voor:
Uitvoeren van diverse CAPEX-projecten
Optimalisatie van een stoomnetwerk in de volledige fabriek en vervangen
van stoomheaders
Upgraden van MCC en NEN 3140
Plaatsen van een nieuw chemielokaal inclusief nieuwe equipment
Vervangen van oude procesautomatisering (5 PLC's) plus procesverbetering
Feasibility en upgraden van CIP-installatie
Hygiënezonering op locatie
Verwerking en afvoer van slibinstallatie
Upgraden van entrée
Optimalisatie van ijswater(koelings)installatie

:
:
:
:

Hbo Onderhoudsmanagement
Hbo Werktuigbouwkunde
Hbo Productieautomatisering
Hbo Electrotechniek/Besturingstechnologie

:
:
:
:

VOL-VCA
Projectmanagement
Meet- en regeltechniek
TPM

•
•

OPLEIDINGEN

CURSUSSEN
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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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