CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze kandidaat is een zeer enthousiaste en gemotiveerde Allround Onderhoudsmonteur met ruime
ervaring in zijn vakgebied. Hij is in zijn loopbaan actief geweest binnen de chemie, food-, productie- en
olie & gassector.
Als Onderhoudsmonteur heeft hij onder meer met pijpleidingen, pompen, tracing en appendages
gewerkt. Verder is hij bekwaam in het lezen van technische tekeningen, constructie- en laswerk, TIG en
CO2. Ook heeft hij ervaring met pompen, kleppen, rotating, lagers en diverse soorten aandrijvingen. Hij
is bekwaam in montagewerk, onderhoud en revisies.
Hij houdt van een uitdaging en is leergierig, waardoor hij zichzelf continu blijft ontwikkelen. Verder
beschikt hij over goed technisch inzicht en een uitstekende werkhouding. Hij is positief, representatief
en oplossingsgericht.

WERKERVARING
2020 – heden

:
•
•
•

2020

:
•

2019

:
•

Allround Onderhoudsmonteur
Verantwoordelijk voor:
Rotating en revisies
Deelnemen aan storingsdienst (consignatiedienst)
Optreden als toezichthouder
Allround Onderhoudsmonteur
Verantwoordelijk voor:
Montagewerk
Allround Onderhoudsmonteur
Verantwoordelijk voor:
Revisiewerkzaamheden

•
•
•

Allround Onderhoudsmonteur
Verantwoordelijk voor:
Reviseren van pompen en kleppen
Montagewerk
Onderhoudswerkzaamheden

2010 – 2019

:

Allround Onderhoudsmonteur bij diverse opdrachtgevers

1989 – 2010

:

Vakoperator
Verantwoordelijk voor:
Aansturen van tien operators
Bedienen van machines
Oplossen van storingen
Onderhouden en ombouwen van machines
Uitvoeren van mechanisch onderhoud aan machines

:

•
•
•
•
•
1990 – 1997

:
•
•
•

Allround Operator
Verantwoordelijk voor:
Bedienen van machines
Signaleren van storingen
Ombouwen van machines
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•

Uitvoeren van technisch onderhoud

:
:

De Groot Lasopleidingen
Opleiding Ademlucht

2020

:

2017

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vakopleiding Metaalstellen/Monteren
(askoppeling, lagers, kettingaandrijving, V-snaaraandrijving, stopbuspakking,
glijlagers)
Hoogwerker, categorie 3B
Hoogwerker, categorie 3A
Werken aan flensverbindingen volgens protocol
Heftruckcertificaat
B-VCA
CMP-2 Voor- en Nabewerking Level 2
Pneumatiek Basiscurus
SAP PP
CMP 2
Bedieningsvakman Mechanisch
B-VCA 1
Basisoperator, VAPRO
Teamtraining
Vacuümtechniek
Operators, Fabrieksopleiding

OPLEIDINGEN

CURSUSSEN

2016
2012
2008

2005
2003
2002
1999 – 2002
1998
1997
1996

COMPETENTIES
Computervaardigheden: MS Office, SAP
Competenties

:

leergierig, oplossingsgericht, positief

Taalvaardigheid

:

Nederlands:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Turks:
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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