
 

 

Curriculum vitae 
 
Profiel 
 

Ik ben een geduldig persoon die veel voor zijn omgeving over heeft. 
Ik ben iemand die resultaatgericht en gestructureerd te werk gaat met leidinggevende capaciteiten.  
Verder ben ik betrouwbaar, flexibel en daarbij ook ten alle tijden loyaal richting het bedrijf. 
Ook houdt ik ervan om onder de mens te zijn en zorg daarbij voor een gunstige sfeer. 
 
 
Werkervaring 
 
2018 - Heden    Medewerker Groenvoorziening - Groen Xtra 
                        - Onderhouden van groenelementen 

                        - Planten van groenvoorzieningen (bijvoorbeeld bomen, planten) 
                        - Verzorgd achterlaten van de werkomgeving 
                        - Werken met Bladblazer, Bosmaaier, Borstelmachine etc. 

 
2016 - 2017       Allround Medewerker - Chr. Vermeer 
                        -  Uitvoeren/Aansturen van VAS-VAL activiteiten. 

                        -  Laden/Lossen 
                        -  Controleren van inkomende en uitgaande goederen. 
                        -  Inbound (Inreachen van pallets en palletiseren van goederen) 
 
2016 - 2016       Logistiek Medewerker - Henri BV 
                        - Voorraadbeheer. 

                        - Laden/Lossen. 
                        - Inbound (Reflex Systeem). 
                        - Inspelen op productieplanningen. 
                        - Reachtruck certificaat behaald. 
                        - Heftruck certificaat verlengd. 
 
2013 - 2015       Oproepkracht VAS-VAL Activiteiten - De Wouwerd 
                        - Hercertificering Heftruck Certificaat behaald. 
                        - Ompakken van verschillende artikelen binnen de voedselbranche. 

                        - Ompakken/verpakken glaswaren. 
                        - Overstapelen en palletiseren van goederen. 
 
2013 - 2013       Assemblage Medewerker - Curtec 
                        - Voorbereiden van producten binnen de afdeling. 

                        - Het inbrengen van een afdichtingsrubber bij verschillende deksels. 
                        - Palletiseren van artikelen die van de lopende band afkomen. 
                         
2011 - 2012       Logistiek Teamleider - DB Schenker 
                        - Aansturen begeleiden en instrueren van personeel. 
                        - Werkprocessen verbeteren in overleg met het bedrijf. 
                        - Fouten en/of problemen verhelpen. 
                        - Inplannen van personeel & voertuigen. 
                                                  
2010 - 2011       Logistiek Medewerker - DB Schenker 

                        - Inbound 
                        - Orderpicking 
                        - Laden & lossen 
                        - Outbound  
                        - VAS VAL Activiteiten binnen Medische Afdelingen  
                                                   
2009 - 2010       Assistent Logistiek Medewerker - DB Schenker 
 
 

Opleidingen 

 
2011 - 2012          MBO-3 Logistiek Teamleider                          
2010 - 2011          MBO-2 Logistiek Medewerker 
2009 - 2010          MBO-1 Logistiek Assistent Medewerker 
 
 

 


