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Werkervaring

jan 2017 - jan 2018:

- TCC is gespecialiseerd in technisch reinigen, dit houd voor mij in
dat ik klein sleutelwerk of het reinigen van luchtkanalen doe en
momenteel assisteer ik zelfs met camera-inspectie

jan 2016 – dec 2016:

- Werk via TCC (industrie / reinigen)
- Manpower als kwaliteitscontroleur bij D.O.R.C., Zuidland, ik
controleerde en deed dit vaak volgens tekening.

jan 2015 – dec 2015:

- Werk via TCC (industrie / reinigen)
- Manpower zie hierboven
- Co-flex tijdens een industriële stop werkzaam geweest in een
veiligheids- en gereedschapsmagazijn bij New energy op Shell, M’dijk
- vrijwilligerswerk voor het zuid hollands landschap, waar ik werkte
met (tuin)gereedschap voor o.a. het snoeien van knotwilgen.

jan 2014 - dec 2014:

- Werk via TCC (industrie / reinigen)
- Manpower -tijdens een industriële stop- stond ik op het c.v.g.m. op
de Shell Pernis voor totale safety mijn werkzaamheden waren o.a.
het machinaal oprollen van luchtslangen
- Manpower als kwaliteitscontroleur heb ik onderdelen voor
landbouwwerktuigen gemeten, gecontroleerd en gerapporteerd.

jan 2013 - dec 2013:

- Manpower, in dit jaar heb ik voor het eerst op een industriële stop
gelopen als shopmedewerker dit houd o.a. in het schoon- en
bijhouden van producten en werkvloer
- Krohne Altometer te Dordrecht, voor de werkzaamheden zie
hieronder bij Manpower.

jan 2012 - dec 2012:

- Manpower via hen kwam ik bij Krohne. Mijn werkzaamheden
bestonden uit het ijken en verifiëren van meetbuizen (op debiet)  zo
werden ze automatisch ingeregeld en konden ze functioneel en

visueel gecontroleerd worden.
jan 2010 - dec 2011:

- TCC als industrieel reiniger waarbij ik o.a. bij Heerema en de ADM
heb gewerkt, bij de ADM moest o.a. hard product vanaf de
onderkant van een silo worden gereinigd.
- Kahn scheepvaart (Jumbo shipping) kort gevaren met wat kleine
klusjes als beginnende machinist.
- Forexx, via Forexx ben ik kort werkzaam geweest bij Damen te
Gorinchem, mijn taak was het om dempers voor het uitlaatsysteem
in te tekenen.
- Randstad hier werkte ik, aan de lopende band, in de
voedingsindustrie bij Quaker oats, Greenery, Bakker barendrecht.

sep 2000 - jul 2005:

- Van Oord gevaren op sleephopperzuigers bij van oord dit houd in
dat er naast het varen, veelal korte trajecten, ook aandacht voor
slijtage en belasting van mechanische (bagger)systemen waaronder
de zuig en persleiding. Aan boord zijn ook de aspecten veiligheid,
milieu en gezondheid van het grootste belang daar je natuurlijk in
een unieke omgeving woont en werkt.

voor enig
opleiding/ervaring:

In deze fase werkte ik soms voor de vader van een vriend van me,
hij heeft een eigen bedrijf, ik hielp in drukke tijden als er
handelsgoederen uit China waren gekomen voor o.a. zijn winkel
cultuur bazar, Rotterdam
Ook deed ik vakantiewerk in de periode van mijn studententijd op
het stc in de bagger, onder andere op de bakkenzuiger Sliedrecht
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Opleidingen

sep-2005 - jan 2010:

HBO, Design en Engineering (behaald)
Hogeschool Rotterdam met twee stages

aug-1997 - sep 2000:

MBO, Baggeraar stuurman (behaald)
Scheepvaart en transport college, Rotterdam met één stage

sep-1993 - sep 1997:

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, (behaald)
Juliana mavo Rotterdam, met één korte stage

Cursussen

Niet scheepvaart en/of ST-College gerela.:

Scheepvaart / ST-College gerelateerd:

2014 - 2014 (behaald)
2013 - 2013 (behaald)
2013 - 2013 (behaald)
2007 - 2007 (behaald)
2005 - 2005 (behaald)
2005 - 2005 (behaald)

2000 & 2001 (behaald)
2000 & 2001 (behaald)
2001 - 2001 (behaald)
1999 - 1999 (behaald)
Verlopen (behaald)

HSE SHELL
Vorkheftruck
Loodvrij solderen
Excel niveau
Productietechniek
VCA basis

Radarwaarnemer
Radarnavigator
Radioactieve c.m.
Verontreinigde b.s.
studie ongerelateerd

Overig

Talen:

Nederlands, vloeiend
Engels, goed

Computerprogramma's:

Hoofdzakelijk app’s om content als tekst en foto’s te verwerken
(bewerken, toevoegen, opslaan)

Hobby's en interesse:

Hieronder drie (categorie/) hobby’s die ik kort toelicht,
gerangschikt zijn naar liefde voor)
- Na een knuffel van mijn dochtertje kan papa er weer tegenaan.
- Hobbyen met content momenteel gaan foto s en tekst naar
Google Sites en -keep
- Het internet; lezen op Wikipedia een online encyclopedie,
- Beweging; Graag wandel of jog ik in een natuurlijke omgeving.

