
Curriculum Vitae 
 
 
Profiel: 
 
Ik ben een harde werker met gevoel voor humor met een positieve en flexibele werkhouding.  
Mensen stimuleren, motiveren en hun welzijn waarborgen geeft mij zelfvoldoening.  Ik ben een 
teamspeler maar daar waar nodig neem ik zelf het voortouw. Heb een oog voor veiligheid en 
ervaring in het trainen van personeel. Als ik uitdagingen zie denk ik in oplossingen in plaats van 
problemen. Verder ben ik iemand die doet wat ik zeg en zeg wat ik doe. 
 
Werkervaring: 
 
Juni 2018 tot Juli 2019   
XPO Logistics Meewerkend voorman / teamlead 

• Het aansturen, coachen, opleiden van medewerkers 
• Overzicht en controle van het dagelijks proces 
• Overleg met ander afdelingen om problemen op te lossen/ voorkomen. 
• verbetervoorstellen aangeven en uitvoeren  
• Administratief gegevens invoeren en controleren  

 
December 2016 tot juni 2018         
XPO Logistics (Chauffeur CE) 
 
Maart 2011 tot december 2016                 
Werkzaam via uitzendbureaus 

• Norbert Dentressangle / XPO (Chauffeur CE ) 
• Simon Loos (Chauffeur CE ) 
• Peter Appel Transport (Chauffeur CE) 
• Bakker Transport (Chauffeur CE) 
• Verstegen Bv Rotterdam (Chauffeur Bakwagen) 
• Beekman Transport Apeldoorn (Chauffeur Bakwagen) 
• Circulus Bv. (Chauffeur/Belader) 

 
September 2010 tot maart 2011                 
Chauffeur/ koerier JWB koerierdiensten Deventer 
 
Mei 2008 tot augustus 2008           
Nagel Transport Raalte (Magazijn medewerker/Chauffeur) 
 
Januari 2004 tot mei 2008                 
Werkzaam via uitzendbureaus  

• Magazijn medewerker 
• Vuilnisophaaldiensten (belader)  
• Monteur Zonneschermen    
• Stratenmaker  
• Loonwerker 

 
 
 
 
 



Opleiding en cursus: 
 

• EHBO 
• EPT Trainer- trainer 
• MBO: Ondernemen & management detailhandel Niveau 4 (niet afgerond) 
• ECL MS Office certification 
• MBO: Sector Techniek ICT Niveau 3 (niet afgerond) 
• MAVO 

 
 
Talenkennis: 
 
Nederlands, woord en geschrift goed 
Engels,  woord en geschrift goed 
Duits, woord en lezen matig  
 
Computerervaring: 
 
MS Office, VBS, windows, Linux, internet/intranet beheren 
 
Interesses en hobby’s: 
 
EHBO, Vrijwilliger muziek/buurtcentrum, Airsoft, drummen, teambased gaming , bord en 
kaartspellen 
 

 


