CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze kandidaat is een uitstekende Engineer en CAD-Tekenaar E&I. In zijn loopbaan heeft hij bij diverse
bedrijven ervaring opgedaan. Hierdoor is hij bekwaam in het ontwerpen en het tekenen van zowel
industriële, infra- als gebouwgebonden installaties. Denk hierbij aan ééndraadschema’s, licht-, krachten zwakstroominstallaties, bekabelingsbenodigdheden en compressor buildings.
Verder heeft hij ruime ervaring met diverse tekenprogramma’s, zoals Engineering Base 6.6 en AutoCAD.
Zijn doel is om binnen een omgeving te werken waarin groei en excellentie centraal staan. Hij zoekt
dan ook een uitdaging waarin hij de kans krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen en zijn persoonlijke
doelstellingen te behalen.
Hij is zeer gedreven om aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten en deze succesvol te
realiseren.

WERKERVARING
2018 – 2021

:
•
•
•

2018 – 2021

:
•
•
•
•
•

•
•
2016 – 2017

:

•
•
•

2015 – 2016

:

CAD-Engineer E&I/Designer
Binnen diverse projecten verantwoordelijk voor:
Ontwerpen, controleren en tekenen van schema’s
Contact opnemen met externe ontwerper voor correctie van het definitieve
ontwerp
Bijhouden van de planning en verdelen van taken tijdens afwezigheid van de
Coördinator
CAD-Engineer E&I/Designer/Document Controller
Binnen diverse projecten verantwoordelijk voor:
Verwerking van opleveringen in Meridian
Verwerken en controleren van zowel nieuwe als oude opleveringen
Controleren of er inhoudelijk aan de eisen is voldaan
Aanvragen voor tekeningen en uitzoeken van tekeningen voor contractor
Aanvragen van technische documenten, waaronder tagnummers,
tekeningnummers, tekenpakketten en kabelnummers, voor een goed
projectverloop
Contact opnemen met externe contractors
Verwerken van revisies naar aanleiding van onderhoudsactiviteiten
Ontwerper
Project: UZ Leuven/KU Leuven
Verantwoordelijk voor:
Ontwerpen, controleren en tekenen van ééndraadschema’s
Contact opnemen met externe ontwerper voor correctie van het definitieve
ontwerp
Bijhouden van de planning en verdelen van taken tijdens afwezigheid van de
Coördinator
CAD-Engineer
Project: TAQA
Verantwoordelijk voor:
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2014 – 2015

•
•

Uitbreiding van een compressor building
Engineering van middenspanningsinstallatie en bekabeling

:

CAD-Engineer
Project: Avenue2

•
•

2014

:

•
•
2013 – 2014

:

•

•
•
2013

:

•
•
•
•
•
2011 – 2012

:

•
•
2009 – 2011

:
o
o
o
o

Verantwoordelijk voor:
Werkvoorbereiding voor het project in Stabicad 9
Ontwerpen van templates en prototypes voor de secundaire installatie voor
audio, CCTV, (nood-)telefonie, hoogfrequent, omroep, C2000 in een gesloten
(privé) communicatienetwerk
E&I-Constructeur
Project: Eemshaven (Groningen)
Verantwoordelijk voor:
Controleren en aanpassen van verschillende E&I-as built-tekeningen
Instrumentatietekeningen
Designer
Project: Royal Saudi Air Force
Verantwoordelijk voor:
Ontwerpen, controleren, calculeren en tekenen van normale en nood-powerdistributiesystemen, verlichting, spraak-en datasystemen, systemen voor
toegangscontrole, omroepinstallaties, inbraakdetectiesystemen en CCTVsystemen
Controles op alle installaties in het veld
Vertalen van het bestek naar systeemfunctionaliteit
Jr. Designer Instrumentatie/Werkvoorbereider
Project: BP
Verantwoordelijk voor:
Controleren en ontwerpen van verschillende as built-tekeningen
Bewerken van tagnummers in Equipment Cliq
Onderhouden van dagelijkse contacten met buitenlandse vestigingen
Controles op alle installaties in het veld
Vertalen van het bestek naar systeemfunctionaliteit
Jr. Engineer/Detailontwerper
Project: Rotterdam Centraal
Verantwoordelijk voor:
Ontwerpen en uitwerken van tekeningen
Fungeren als Projectcoördinator
CAD-Engineer
Projecten:
Vuilverbrandingsfabriek (Dordrecht)
Stadskantoor Leyweg (Den Haag)
Parkeergarage (Kralingse zoom)
SS Rotterdam
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•
•
2007 – 2008

:
•

2007

:
•

2006

:
•

:

Verantwoordelijk voor:
Aanmaken van nieuwe projecten vanuit het bestek
Aanpassen van revisietekeningen (zowel intern als op locatie)
CAD-Engineer
Verantwoordelijk voor:
Tekenen en ontwerpen van licht-, kracht- en zwakstroominstallaties voor
diverse utiliteits- en woningbouwprojecten (zowel intern als op locatie)
AutoCAD-Tekenaar
Verantwoordelijk voor:
Werkvoorbereiding voor het installeren van LKZ- (meterkast)installaties voor de
utiliteitsbouw
AutoCAD-Tekenaar
Verantwoordelijk voor:
Tekenen van ondergrondse infrastructuur (gasleidingen) aan de hand van
schetsen

•

AutoCAD-Tekenaar
Verantwoordelijk voor:
Tekenen van een verlichtingsplan

:
:
:
:
:

B-VCA
Hts Elektrotechniek
Mts Automatisering Elektronica
Korte Opleiding Elektrotechniek
Lts Elektrotechniek

OPLEIDINGEN
2014
2003 – 2006
1998 – 2003
1997 – 1998
1996 – 1997

COMPETENTIES
Computervaardigheden: MS Office, Dialux, Adobe Photoshop, Ocad Systems Corporation, AutoCAD
Versie 2017, 2018, Multisim en Ultiboard Versie 2001, Stabicad, Equipement
Cliq, JPI, Documentum/Meridian
Competenties

:

georganiseerd, hardwerkend, zeer gemotiveerd

Taalvaardigheid

:

Nederlands:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Engels:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Portugees:
Spreken: goed

Lezen: goed

Schrijven: goed

Spaans:
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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