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CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Een breed inzetbare QA/QC Inspecteur die tevens ervaring heeft als werkvoorbereider en
uitvoerder. Is begonnen als scheepsdieselmonteur waarbij hij veel technische kennis heeft
opgedaan. Daarna is hij als NDO-coördinator de QC-wereld ingerold en heeft hij diverse
malen werkvoorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bij zijn diverse stops heeft hij
ervaring opgedaan met kwaliteitsborgsystemen, zoals RBI (Risk Based Analyses) in
onderhoudsomgevingen. Daarnaast heeft hij een afgeronde cursus NDO.
Op het gebied van werkvoorbereiding heeft hij werkpakketten samengesteld, zorggedragen
voor de aanwezigheid van materialen en heeft hij vergunningen aangevraagd. Ook was hij
het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en leveranciers. Hij heeft sterke communicatieve
vaardigheden. Verder is hij zeer resultaatgericht, hetgeen zich uit in het feit dat hij zijn
werkzaamheden verricht conform de gestelde klanteisen.
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QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Uitvoeren van diverse NDO-werkzaamheden aan leidingwerk en apparaten
Lasinspectie en afnames
Voorbereiden, plannen en realiseren van lasinspecties en
meetwerkzaamheden
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor aangewezen groepen medewerkers
Inmeten van werkzaamheden
QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Lasinspectie en afnames
Nieuwgebouwde Spartacus van DEME verder afmaken en waar nodig
repareren
Reparaties aan apparatuur en voorzieningen
Werkvoorbereidingswerkzaamheden
Monitoren en inspecteren van laswerkzaamheden en vervolgens afname van
de klant
Lasinspectie/QC
Verantwoordelijk voor:
Materiaalcontrole
Lasinspectie
NDO monitoren
Werkvoorbereider/ QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor aangewezen groepen medewerkers
Samenstellen van werkpakketten
Inmeten van werkzaamheden
Opstellen van werkroosters
Fungeren als aanspreekpunt voor opdrachtgevers en leveranciers
Aanvragen van vergunningen
Schrijven en aanleveren van werkplekinstructie
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Zorgdragen voor de aanwezigheid van materiaal en materieel
Aan- en bijsturen van de groep ter waarborging van de kwaliteit en kwantiteit
van het werk
Beheren en verwerken van de documentatie
Toezichthouden op veilig werken
Resultaatbesprekingen met klanten
QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Voorbereiden, plannen en realiseren van lasinspecties en
meetwerkzaamheden
Opstellen van WPS’en, Lisl’s en fabricageboeken
Visueel beoordelen van laswerkzaamheden
Beheren en verwerken van de documentatie
Controleren van de voortgang
Toezichthouden op veilig werken
Resultaatbesprekingen met klanten
QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Voorbereiden, plannen en realiseren van lasinspecties t.b.v. meerdere
projecten
Visueel beoordelen van laswerkzaamheden
Beheren en verwerken van de documentatie
Controleren van de voortgang
Toezichthouden op veilig werken
Resultaatbesprekingen met klanten
QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor aangewezen groepen medewerkers
Toezichthouden op veilig werken
Resultaatbesprekingen met klanten
Controleren van de voortgang
Visueel beoordelen van laswerkzaamheden
QA/QC Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Uitvoeren van las- en apparaatinspecties
Diverse project supervisor werkzaamheden
Beheren en verwerken van de documentatie
Controleren van de voortgang
Toezichthouden op veilig werken
Resultaatbesprekingen met klanten
Lead QA/QC en Inspecteur
Verantwoordelijk voor:
Voorbereiden, plannen en realiseren van lasinspecties
Visueel beoordelen van laswerkzaamheden
Eindinspecties afnemen samen met de klant
Lastesten beoordelen
Beheren en verwerken van de documentatie
Controleren van de voortgang
Het begeleiden van diverse projecten op het gebied van QA/QC
Uitvoerder/QA/QC en lasinspectie
Verantwoordelijk voor:
Het begeleiden van diverse projecten op het gebied van piping, QA/QC van
(design tot mechanical completion) zodat alles in orde is met de interne
kwaliteitssystemen en de boeken met het project synchroon lopen
Het verrichten van inspecties.
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Wilt u meer weten over deze kandidaat? Neem dan contact op met
Winesh Kalpoe:
06-53702417 of w.kalpoe@stratt.nl
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