PATRICK
BLIJDENSTIJN
Ik ben een ervaren
elektromonteur, met name in de
utiliteitsbouw en op zoek naar
een functie in de omgeving
Tilburg. De industriebouw
spreekt mij iets minder aan,
maar verder sta ik voor veel
dingen open. Ik vind het
belangrijk om nauwkeurig en
netjes te werken, zodat mijn
klanten tevreden zijn. Verder
werk ik graag samen met
collega’s

WERKERVARING
ELEKTROMONTEUR, ENGIE, 22-08-1994 - 05-10-2020
Werkzaam als elektromonteur. Vanaf 2009 werkzaam als e
monteur. Gewerkt op diverse projecten, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
PERSONALIA

•

•

KUB Tilburg > verlichting en wcd’s (wandcontactdoos)
aanleggen
Zwembad Reeshof > nieuwbouw
T-Kwadraat Tilburg > aanleg brand -en rookmelders,
ontruimingsinstallatie.
Ireen Wust ijsbaan Tilburg> aanleggen verlichting, wcd’s,
bekabeling en brandmelders.
Recreatie bad Stappengoor > elektra aanleggen en camera
beveiliging.
ASML Veldhoven > verbouwing kantoren, kleine
elektrotechnische aanpassingen.
Elizabeth Ziekenhuis Tilburg > aanleg elektra, wcd’s,
verlichting, aarding, (wand)goten, camera beveiliging.
De Meeuw Oirschot > installeren van verlichting, wcd’s,
groepenkasten, kabelgoten, wandgoten en aarding in units
(zichtwerk)
Maxima Ziekenhuis Veldhoven > aanleggen zonwering
besturing, toegangscontrole, verlichting, wcd’s en aarding.
Providentia Sterksel > aanleggen elektra, verlichting, wcd’s,
toegangscontrole, groepenkasten, zonwering besturing en
kabelgoten.
Overig > veel korte projecten gedaan van een half jaar tot
een jaar bij Engie, met name in de utiliteitsbouw.

Cursussen, Diploma’s bij Engie
• Basiscursus Veiligheid Petro(chemie)
• Certificaat veiligheid 1 certificaat nummer 114792 (1996)
• Aanwijzing Vakbekwaam Persoon NEN 1010
• Cursus NEN-1010 5de Druk versie 2005 (7-6-2006)
• Diploma Basis Veiligheid nr: 9728607/1/NL/003427 (2017)
• Cursus Asbest herkenning (2009)
• Cursus Roxtec Installation Training (2015)
• Cursus (herhaling) NEN-EN 50110 – NEN 3140 (2013)
• Diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties,
Diploma nummer 14/10/8663 (2014)
• Diploma Basis Veiligheid nr: 510578.05118734 (15-092017 / 15-09-2027)
• Aanwijzing NEN-3140 (herhaling) (2019)

VAARDIGHEDEN
Allround elektra
Tekeningen lezen/aanpassen
Secuur, kwaliteitsbewust
Collegiaal, behulpzaam
Oplossingsgericht
Nederlands, Engels

•
•

NEN 3140 Herhaling (12-04-2019 / 12-04-2022)
NEN 1010 WEB niveau 2-2O (2019)

OPLEIDING
Diploma MBI Monteur Elektrische Bedrijf installatie
(behaald 23-06-1997)
- B212 Functionele Vaardigheden MBI (Cijfer 8)
- H101BI Materialen bewerken ( vrijstelling)
- H113BI Kabelinstallaties (Cijfer 9) (17-11-1995)
- H114 Grondkabels 1 (Cijfer 8) (17-11-1995)
- H115BI Bedraden 2 (cijfer 8) (18-03-1996)
- P212BI Meten/TEK./Storing zoeken MBI (cijfer 6) (18-03-1996)
- S203 Theorie monteur 3 (Cijfer 6)
- S204 Theorie monteur 4 (Cijfer 7)
- S205 Theorie monteur 5 (Cijfer 7) (17-06-1997)
- S206 Theorie monteur 5 (Cijfer 6) (17-06-1997)
De Westhoeve VBO Diploma behaald (24-06-1994)

HOBBY’S EN INTERESSES
In mijn vrije tijd werk ik graag aan mijn 3d printer. Dingen
ontwerpen en uitprinten, maar ook de printer continue
verbeteren door hier zelf aan te sleutelen. Ook vind ik het leuk
om Pc’s in elkaar te zetten.
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