
Curriculum Vitae 
 

Algemene gegevens 
Naam      
Adres      
Postcode/Woonplaats   
Mobiel telefoonnummer   
E-mail      
Geboortedatum    
Rijbewijs               Rijbewijs B - E 
 

Profiel 
lk ben een persoon die vrij rustig is, bedrijfsgericht, initiatief tonend, eigen ideeën probeert te 
bedenken, om het werk zo efficiënt mogelijk te voltooien. 
 

Werkervaring 
2007 - 2010  Verenigde Scheepswerf Heusden 
 

Operator op een cnc brandsnijmachine en het werkvoorbereiden ervan. 
Taak: Uitsnijden van stalen platen met behulp van een plasma-
brandsnijmachine en het nesten (onderdelen in plaat passen) voor het 
te bouwen zeeschip. 

 
2006 - 2007  Van Sluisveld Steelparts Heusden 
 

Operator op een cnc brandsnijmachine en het werkvoorbereiden ervan. 
Taak: Uitsnijden van stalen platen met behulp van een plasma-
brandsnijmachine en het nesten (onderdelen in plaat passen) voor het 
te bouwen zeeschip. 

 
2005 - 2006  Van Sluisveld Marine Constructions Heusden 
 

Operator op een cnc brandsnijmachine en het werkvoorbereiden ervan. 
Taak: Uitsnijden van stalen platen met behulp van een plasma-
brandsnijmachine en het nesten (onderdelen in plaat passen) voor het 
te bouwen zeeschip. 

 
1999 - 2005  De Hoop Heusden 
 

Operator op een cnc brandsnijmachine en het werkvoorbereiden ervan. 
Taak: Uitsnijden van stalen platen met behulp van een plasma-
brandsnijmachine en het nesten (onderdelen in plaat passen) voor het 
te bouwen zeeschip. 

 
1991 - 1999   Verolme Scheepswerf Heusden 
 

Operator op een cnc brandsnijmachine, het werkvoorbereiden ervan en 
ijzerwerker. 
Taak: Uitsnijden van stalen platen met behulp van een plasma-
brandsnijmachine, het nesten (onderdelen in plaat passen) voor het te 
bouwen zeeschip en het samenstellen van secties. 
 
 
 



1988 - 1991   Verenigde Distributie Bedrijven ( VDB ) "De Spar "   
                           

Orderpicker met behulp van verzameltruck-heftruckchauffeur en 
magazijnmedewerker . 
Taak: Verzamelen van producten voor supermarkten, laden en lossen 
van vrachtwagens aangeleverde goederen. Logisch nadenken om een 
rolcontainer zo efficiënt mogelijk te beladen. 
 

1987 - 1988   Ad Verkooijen groente en fruit 
 
   Groente en fruit verzamelen en leveren bij klanten . 

Taak: De verzamelde producten met behulp van een transportbus 
afleveren bij klanten (Supermarkten-hotels-restaurants). Het snijden en 
wassen van groenten, inpakken en afleveren voor de klanten. 

 
1986 - 1988  Toon Klijn Supermarkten Kaatsheuvel 
 

Afdelingsmedewerker groente en fruit, vakkenvuller en 
heftruckchauffeur. 
Taak: Het bijvullen van de groenteafdeling en het opruimen van de 
bestelde producten. 's Avonds vakken vullen in supermarkt. Lossen 
van vrachtwagens. 

 

Vriiwilligerswerk 
2013   FC Drunen  voetbalvereniging  
   Accommodatie Coördinator. ( tot op heden ) 
 
2013   Speel-o-teek Drunen 
   Baliemedewerker en onderhoud. 
 
 
 

Opleidingen en cursussen 
2021                             The Knowledge 
                                      Hef en reachtruck met certificaat 
 

2012   Autodesk 
Autocad met certificaat 

 
2008   Scc Examination Bank 

VCA met certificaat 
 
2008   Preventief 

Veilig werken met de heftruck met certificaat 
 
1994   SOM – Stichting Opleiding Metaal 
   Aspirant scheepsmateriaal bewerker met diploma 
 
1986   Centraal Onderwijsinstituut Levensmiddelen branche 
   Reclameschrift met certifidaat 
 
1990                          Veilig werken met de heftruck ( elektro ) EVO 
                                  Hef en reachtruck met certificaat 
 
1985   Vakbekwaamheid Aardappelen Groente en Fruit 



   Ambulante handel in AGF met diploma 
 

Talenkennis 
Nederlands  Uitstekend in woord en geschrift 
Engels   Redelijk 
 

Automatisering 
Ruime ervaring met sigmanesten en met het werken ervan, bekend met autocad. 
 


