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CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Deze gedreven kandidaat heeft ruim tien jaar ervaring als projectmanager en weet daardoor precies wat er speelt
op de werkvloer en wat er nodig is voor de uitvoering van grote projecten. Hij is verantwoordelijk geweest voor de
algehele projectleiding binnen diverse CAPEX-projecten. Daarnaast is hij onder andere bekend met het bewaken
van projectbudgetten en milestone-planningen.
Hij weet mensen op een effectieve manier aan te spreken en te motiveren en heeft geen enkele moeite met het
stellen van prioriteiten en het aansturen van projecten. Hij is het gewend om servicegericht te handelen, zonder het
doel en de kwaliteit van een project uit het oog te verliezen. Hierbij is hij helder in zijn communicatie en handelt hij
kostenbewust (ook op het gebied van meer- en minderwerk). Bovendien heeft hij altijd oog voor de veiligheid van
mensen en het proces zelf.
Hij is zeer gemotiveerd en heeft een enorme drive. Hij geeft altijd goed terugkoppeling naar het management, is
flexibel ingesteld en beschikt over een uitstekend probleemoplossend en organisatorisch vermogen.
Zijn kenmerken in het kort:
Uitstekende leidinggevende capaciteiten, communiceert helder en duidelijk, zeer gedreven, enthousiast,
stressbestendig, goed onderlegd in plannen, calculeren en kostenbeheersing, technisch bekwaam, werkt projecten procesmatig van voorbereiding tot en met opleveringsfase, hoog veiligheidsbesef. Weet mensen te inspireren en
voor zich te winnen, is professioneel en beschikt over goede technische kennis en inzicht.
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Projectmanager
Verantwoordelijk voor:
Adviseren over en berekenen van diverse mechanische en bouw- en civieltechnische
projecten
Begeleiden van aanbesteding en inkoop (C.R.O.W/ RAW/ UAV-GC)
Trainen en coachen op het gebied van C.R.O.W/ RAW en UAV-GC
Begeleiden van Inbedrijfstelling en Commissioning
Aansturen van Engineering en optreden als lead Engineer
Kwalificatie (QA/ QC)
Verstrekken van advies met betrekking tot het controleren van kosten en planning MPPniveau 1-3 (S-curve)
Projectmanagement en -leiding
Ontwerpcoördinator
Opstellen van werktuigbouwkundige calculaties
Mechanical engineer binnen de discipline industrie met focus op het berekenen,
ontwerpen, analyseren, produceren en onderhouden van onder andere machines en
systemen
Lead werkvoorbereider
Verantwoordelijk voor:
Opstellen van planningen voor maintenance in MPP
Aansturen van engineeringsteams (zowel mechanical, civiel als E/I)
Bewaken van voortgang middels S-curve
Opstellen van PvA ten behoeve van het uitvoeren van modificaties, het oplossen van
storingen en preventief onderhoud
Dataverwerking in SAP
Opstellen van Notifications
Onderhoud volgens HACCP-voorwaarden (NVWA)
Realiseren van planningen voor maintenance in MPP
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Projectmanager
Verantwoordelijk voor:
Engineering en aanleg van procesleidingen
Aansturen van projectteam
Verstrekken van advies en ondersteuningen voor de inzet van personeel

•
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Beoordeling NEN 3650/3651/Loyds Haren
NEN 1010-certificering

Maatwerk in industrie, aerospace & ruimte
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Bedrijfsleider
Verantwoordelijk voor:
Projectmanagement ten behoeve van bouwkundige en civiele projecten
Aansturen van projectteam
Adviseren
Ondersteuning bij personeelsinzet
Projectbeheer door heel Duitsland
Projectleider
Verantwoordelijk voor:
Uitbesteden van projectmanagement en uitvoeren van de aanleg van fuel lines
Opstellen van onder andere de scope en het vergunningstraject hoogheemraadschap
Keuren van werkplannen
Commissioning van Sierra Fuel Lines-project
Uitbesteden van en toezicht houden op civiele deel van het project
Onderhouden van contacten met contractors
Toezicht houden op ondergrondse infra
Beoordelen van ingediende werkplannen
Construction Manager
Project Solanic Fluor Gasselternijveen;
Coördineren, aansturen, en acceleren (4 weken op) van het uitvoerings- en projectteam
en aanverwante onderaannemers met het oog op de voltooiing van de onderhanden
zijnde werkzaamheden in overeenstemming met de geplande datum en binnen het
gestelde budget
Veiligheids- en milieugerelateerde zaken
Projectmanager
Verantwoordelijk voor:
Opstellen van inspectieplannen voor gashoudende en niet-gashoudende stoffen binnen
de complete bestaande installatie (inclusief toetsing aan warenwet van besluit/PED 2.5
(4-8-2017) versus RToD)
Uitvoeren van alle activiteiten ter ondersteuning van de aflevering van het project en de
maintenance-opdracht waaronder planning, budgetbeheer, uitbesteding,
werkvoorbereiding en kwaliteit
Opstellen van scope van projecten
Opstellen van cost control inclusief weegfactoren en S-curve voor
managementbeoordeling en hold points
Hanteren van milestones ‘meten is weten’ in MPP/MS Project
Zorgdragen voor een efficiënte en veilige uitvoering van alle disciplines
Registeren, bewaken en coördineren van inspectie van circa 4128 leidingen met een
diameter van dn 25 > dn 1000 (inclusief static en rotating equipement)
Inzetten van de juiste middelen in overleg met HR. Dankzij eigen uitgebreid netwerk veel
rendement en een hoog percentage (‘Hands on Tool’-effect)
Coördineren van fysieke inzet en uitvoeren van follow-up na inspectie
Aansturen van Engineering (Stess- en Kellog-methodieken) en ad-hoc registeren van asbuilt
Managen van werkzaamheden via MainTasc- en Prince-methodieken
Ontwikkeling van teamspirit en focus op de te bereiken doelen op korte en middellange
termijn.
Informeren van het uitvoerings- en projectteam over milestones en voortgang en toezien
op en bewaken van efficiënte communicatie binnen het team
Coördineren en aansturen van het uitvoerings- en projectteam en aanverwante
onderaannemers met het oog op de voltooiing van de onderhanden zijnde
werkzaamheden in overeenstemming met de geplande datum en binnen het gestelde
budget
Sr. Projectmanager Piping, Mechanical, Civil & Structural Constructions
Verantwoordelijk voor:
Algehele projectleiding over onderhoud, wijzigingen en nieuwbouw
Algehele leiding ten behoeve van Engineering (basis en definitief ontwerp; een en ander
volgens Norske Veritas-regelgeving/PED/EEMUA 159)
As-built-opname van leidingsysteem en toestellen onder druk
Algehele leiding over werkvoorbereiding
Algehele leiding over afdeling Machinebouw (basic, ontwerp en final)
Projectbesturingselementen
CAPEX
Uitvoering en materiële levering
Nazorg
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Planning
Begroting
Pre- en post-commissioning en inbedrijfstelling van projecten
Rapportage aan Teamleads
Voorzitter van HAZOP-coördinatie
QHSE-begeleiding
Samenwerking met diverse afdelingen (waaronder Beheer en Onderhoud)
Tendering
Algehele leiding ten behoeve van de 24-uursservice

:

QHSE-initiator
Verantwoordelijk voor:
Herzien en aanvullen van QHSE-plan ten behoeve van certificeringtests, leidingen,
drukvaten, Torque- en Tensioning-apparatuur
ISO 14001, 18001, 9001 en 2014

•
•
2014 - 2014

:
•
•
•
•
•
•
•

2013 - 2014

:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012 - 2012

:
•
•
•
•
•
•
•

2011 - 2012

:
•
•
•
•

2010 - 2011

:
•
•
•
•

t
r
a

Projectleider/Engineer
Verantwoordelijk voor:
Diverse mechanische en civiele werkzaamheden ten behoeve van het GNIP-project
Werkzaamheden aan gasontvangststations en gasnetwerkverbeteringsprojecten
Coördinatie, voorbereiding en uitvoering voor de modificatie van een zestiental
Gasunie-locaties
Cost control
QHSE
IWS
Inkoop
Plantmanager/Construction Manager
Verantwoordelijk voor:
Projecten: Back on Spec 2, plant KGF 1 en 2 – mechanical, piping, civiel
Algehele leiding ten behoeve van de uitvoering van de projecten ‘as is’-situatie en asbuilt
Ontwerp-, detail- en definitieve engineering
Uitvoering van HAZOP voor final/detail engineer overall
Implementeren van HAZOP Closeout
Organiseren en voorzitten van integrale vergaderingen en overalls HAZOP
Bewaken van de werkzaamheden met betrekking tot installaties, gashoudende
leidingen, procesvaten en Safety Loops (SIL-kwalificatie 0-1-2)
Coördineren en samenstellen van werkzaamheden voor boven- en onderbouw van
leidingen inclusief equipment
Onderhouden en modificeren van civiele boven- en ondergrondse constructie
Fungeren als supervisor voor de nieuwbouw van een tankopslag conform PSG 29 en
EEMUA 159
Planning en cost control bij aanbestedingen en dergelijke
Lead Engineer/Planner (overall) Mechanical Piping/Civiel
Project: Back on Spec 1, plant KGF 1 en 2
Verantwoordelijk voor:
Opstellen van planning en calculaties, kostenbeheersing boven € 250.000
Controleren van gemaakte kosten aan de hand van het budget
Opstellen van werkpakketten op het gebied van WTB en Civiel
Basic en Detail Engineering
Veiligstelling
Uitvoeren van HAZOP
Organiseren en voorzitten van projectvergaderingen
Hoofd bedrijfsbureau
Verantwoordelijk voor:
Werkvoorbereiding
QC
Calculatie
Diverse opdrachtgevers, waaronder: N.V. Nederlandse Gasunie/N.A.M.
Projectleider WTB/Civiel
Verantwoordelijk voor:
Uitvoering van diverse projecten in de regio Assen en omstreken
Aanleggen van kabels en leidingen
Aanvragen van vergunningen
Diverse projecten, waaronder groot onderhoud van asfalt 2010, realisatie van een
recreatieterrein en aanleggen van rioolsystemen
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Rioolstelsel Assen-Noord
Expertise leveren bij het opstellen van diverse MER-rapportages ten behoeve van
bestemmingsplannen
Advisering ten behoeve van voorbereiding van diverse DWA/RWA- en
rioleringsprojecten
Contactpersoon voor stakeholders
Adviseren bij diverse contractvormingen en aanbestedingen

:
:
:

Hts Civiele Techniek
Mts
Mavo

•
•
•

OPLEIDINGEN
1991 - 1993
1987 - 1991
1977 - 1981

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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