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Profielschets
Technisch/administratieve duizendpoot met affiniteit naar logistiek.
Collega’s vinden me accuraat, oplossingsgericht en stressbestendig die altijd voor ze
klaarstaat. In mijn functie als technisch servicemedewerker heb ik met een flexibele
houding en het stellen van de juiste prioriteiten kunnen voldoen aan de vooraf gestelde
doelen. Het geeft me een enorme voldoening als ik met mijn kennis en kunde anderen
kan helpen.
Ik ben op zoek naar een technisch/administratieve functie waarbij het belangrijk is dat
het mij voldoende uitdaging en flexibiliteit geeft om iedere dag fluitend naar mijn werk
te gaan.

Werkervaring
Technisch servicemedewerker.
Otto Bock Benelux B.V. (mei 2009-dec 2014) 50 medewerkers







Controleren/repareren mechanische en elektronische knieprothese/ortheses.
Controle en administratieve verwerking bruikleen artikelen.
Assisteren en vervaardigen van prothese en orthese hulpmiddelen.
Klanten en cliënten contact m.b.t. problemen en vragen.
Installatie en service van opnamesysteem (webcams of Cam recorders).
Overnemen magazijnwerkzaamheden bij afwezigheid magazijnpersoneel.
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Medewerker technische dienst (vrijwilliger).
Vitalis Woonzorggroep (sept 2008-mei 2009)
 Uitvoeren van gebouw gebonden onderhoud.
 Onderhoud/reparatie aan hulpmiddelen (rolstoelen, Tilhulpen).
 Service aan bewoners d.m.v. kleinschalige klussen.
Allround onderhoudsmonteur/machinist ketelhuis.
HTL en DHT voorheen Deli HTL Tabakmaatschappij B.V. (okt 1981-jan 2010 )
80 medewerkers





Operationeel houden van stoomproductie voor de elf productiebanden.
Oppompen water 70.000 m3/jaar en behandeling/conditionering hiervan.
Operationeel houden vier kookvaten met PLC besturingen.
Onderhoud aan de productiebanden zoals vervanging en nieuwbouw.

Monteur wielvoertuigen. 4 jaar
Koninklijke landmacht (sept 1976 t/m sept1980).
 Behalen diploma Stichting VAM automonteur.

Opleiding
1987 - 1988 PBNA pneumatiek/hydrauliek.
1977 - 1979 diploma Stichting VAM automonteur.
1972 - 1976 diploma LTS machinebankwerker.

Cursussen
2003
1996 - 1999
1994 - 1996
1992
1989
1983

basiscursus en storing zoeken Siemens S7.
diverse cursussen t.b.v. ondernemingsraad.
diverse cursussen waterbehandeling.
tweedaagse cursus condensaattechniek.
cursus PBNA PLC techniek (niet voltooid).
tweedaagse cursus “Het ketelbedrijf”.

Interesses
Houdt van koken (BBQ), modelspoor, programmeren, computers, tuinieren en fietsen.
Momenteel verdiep ik me in het programmeren van Arduino micro processors.
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