
Curriculum Vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben een jongen die van aanpakken houdt, Ik leer snel en ben breed inzetbaar. Ik heb ervaring 
opgedaan binnen de productie en industriële schoonmaak. Ik zoek een baan in de omgeving Tilburg. 
In mijn periode op Bonaire heb ik veel werkzaamheden verricht als verhuurmedewerker, klaarzetten van 
parasols, ligbedden maar ook surfmateriaal. Het klaarzetten en innemen van de verhuurde materialen 
behoorde ook tot de taken. 
 
 
  

 

 

2015 week 15 Industrieel schoonmaker - Group of butchers, Tilburg 
Het schoonmaken en reinigen van machines en loopbanden die ze gebruikten om 
vleeswaren te produceren.  

 
2015 - week 14 Industrieel schoonmaker - Agristo, Tilburg, Tence uitzendbureau 

Vegen van de laaddocks en onder de machines die ze gebruikten om de aardappels te 
wassen en zandvrij te maken.  

 
2014 -augustus Industrieel schoonmaker - Van Loon, Best, ACP cleaning 

Het schoonmaken en reinigen van machines en loopbanden die ze hebben gebruikt om 
vleeswaren te produceren. 

 

2012- juli 2014  Industrieel schoonmaker - IFF, Tilburg, Asito/ GOMI 
Het reinigen van de afdeling liquid. 

 
2011 - 2012 Reinigen van afvoer/ toevoer van ventilatie system - GIS BV, Den Bosch, ACP    

uitzendbureau 
Het reinigen van afvoer en toevoer van ventilatiesystemen van particuliere huizen, hotels, 
restaurants, bedrijvenpanden over heel Nederland, onderzeeërs en oorlogsschepen van 
Nederland en België op de marinebasis in Den Helder. 

 
2010 - 2011: Inpakker - Ad van Geloven, Tilburg, via Tempo Team 

Inpakken van kroketten en stapelen in rekken. Uitpakken van bevroren vlees om gekookt 
te worden. Stapelen van gekookt vlees en vervoer terug naar de vriezer.  

 
2009 - 2010: Industrieel schoonmaker - Maître Paul, Tilburg, via Tempo Team 

Ledigen van afvalcontainers van 1000 liter en schoonmaken met hogedrukspuit.  
 
2006 - 2009:  Bijrijder vuilniswagen - BAT, Tilburg, via Randstad 

Als bijrijder ledigen van afvalcontainers voor huishoudelijk gebruik. Ook ophalen van 
containers bij bedrijven. 

 

WERKERVARING 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

PERSOONSKENMERKEN 
 



2005:   Industrieel schoonmaker - Van Loon, Tilburg 

Schoonmaken van  machines en productieruimtes met hogedrukspuiten. 
 
2005:   Inpakker - Sony, Tilburg, via Capac 

Inpakken van playstation en aanverwante spullen, stapelen van dozen op pallet dan naar 
de juiste dock brengen met een heftruck. 

 
2004 - 2005 Inpakker - Ad van Geloven, Tilburg, via Tempo Team 

Inpakken van kroketten en stapelen in rekken. Uitpakken van bevroren vlees om gekookt 
te worden. Stapelen van gekookte vlees en vervoer terug naar vriezer. 
Schoonmaakwerkzaamheden. 

 
2003:   Productiemedewerker - Lips, Tilburg, via Adecco 

Sorteren van vuile kleding.  
 
2002 - 2003: Productiemedewerker - Campina, Tilburg, via Adecco 

Inpakken kaasblokken, klaarzetten voor snijmachine, afschaven kaasblokken en de 
rekken die leeg zijn verplaatsen met een heftruck en de volle terugzetten. 

 
2002:   Inpakker - Albert Heijn Distributiecentrum, Tilburg, via Tempo Team 

Orderpicken met BT en scanner.  
 
 
 
 
Opleiding: 
2001 - 2002  MBO Horeca en toerisme Kok (basisberoepsopleiding) 
 
1997 - 2001  VMBO Hospitality 
 
Cursussen: 
Veiligheidscertificaat gehaald bij VTL Tilburg  
Vorkheftruck  
 
 
 
 
Hobby 
Fietsen, zwemmen, voetballen, windsurfen, tafeltennis  
 
Computerkennis  
Ik kan redelijk met een computer werken en sta ervoor open om hier meer over te leren. 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 
 


