CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze kandidaat is een ervaren Project Engineer/Projectleider met een hbo-diploma in Mechanical
Engineering. Hij heeft in zijn loopbaan diverse projecten begeleid binnen de productie- en
foodomgeving, van de initiatie tot en met de implementatie.
Zo is hij verantwoordelijk geweest voor de relocatie van een complete verpakkingslijn van Nederland
naar Rusland (totale projectomvang circa € 12 MM). Hiervoor heeft hij onder meer een plan opgesteld
met de eigen engineers om de lijn in de nieuwe fabriek weer goed te laten draaien. Verder heeft hij
een downtime-minimalisatie gerealiseerd door een efficiënt en effectief onderhoudsplan op te zetten.
Onlangs heeft hij een onderhoudsprogramma opgeleverd voor een productieplant met circa 250
medewerkers die in een vijf-ploegensysteem 24 uur per dag, 7 dagen per week produceren.
Onderhoudsmensen kunnen hierdoor beter en gemakkelijker documenteren. Zij hebben nu eenvoudig
inzicht in waar hun collega’s aan hebben gewerkt. Onderdelen kunnen hierdoor beter gereviseerd en
vervangen worden voordat ze daadwerkelijk kapotgaan.
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Project
Verantwoordelijk voor:
Bedenken, uitwerken, produceren en inbedrijfstellen van een complete
productiemachine voor het vervaardigen van spiraalslangen
o Speciaal machinebouwproject voor een Amerikaanse klant met
een vestiging in België
Opstellen van de projectomschrijving in overleg met de klant
Opstellen van een offerte met de eindklant
Voeren van verkoopgesprekken
Schrijven van het afnameprotocol en begeleiden van de afname
Project
Verantwoordelijk voor:
Aanpassen van een productielijn voor een voedingsmiddelenproducent zodat
deze met minder storing kan draaien en sneller kan produceren
Inbedrijfstellen van de lijn na deze aanpassing
Bekijken van mogelijkheden en opstellen van een offerte
Deelnemen aan de inkoop van verschillende onderdelen
Goedkeuren van tekeningen
Project
Verantwoordelijk voor:
Bedenken, uitwerken, produceren en inbedrijfstellen van een complete
productiemachine voor het vervaardigen van kunststofproducten
Opstellen van een projectomschrijving in overleg met de klant
Opstellen van een offerte in samenwerking met de opdrachtgever
Voeren van verkoopgesprekken
Bewaken van de projectplanning
Communiceren over de voortgang
Opstellen van het afnameprotocol
Afnemen van de eindinstallatie samen met de klant
Project
Verantwoordelijk voor:
Verhuizen van de complete productielocatie van een bedrijf in de
kunststofverwerkingsindustrie
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Bewaken van de zelfstandig gemaakte planning met het zelfstandig
opgestelde budget
Aansturen van verschillende onderaannemers
Begeleiden van een reorganisatie voor behoud van het bedrijf
Project
Verantwoordelijk voor:
Verhuizen van een complete verpakkingslijn vanuit Nederland naar een
nieuwe fabriek in Rusland (projectomvang van € 12 MM)
Maken van een kostenraming voor aanvang van het project
Tussentijdse rapportages aan het management
Onderhouden van contacten met teams in Nederland en Rusland
Opstellen van een plan in samenwerking met de eigen engineers om de lijn in
de nieuwe fabriek weer goed te laten draaien
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Project
Verantwoordelijk voor:
Verhuizen van vier machinelijnen bij een cosmeticafabrikant via een
machinebouwer
Offreren van het project
Onderhouden van contacten met de klant
Verkopen van het project
Goedkeuren van de concepttekeningen
Aansturen van het monteursteam on-site

:

BSc Mechanical Engineering

:
•

OPLEIDINGEN
2006 – 2010

COMPETENTIES
Computervaardigheden: MS Office, Navision, AutoCAD, Inventor
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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