
                                   
 
 
 
Geboortedatum:            29 April 1969  
Woonplaats:  Monnickendam 
 
 

Profielschets 

 
Een belangstellende en enthousiaste, praktisch ingestelde duizendpoot, strevend naar het voortdurend 
ontwikkelen en optimaliseren van zichzelf. Zich richtend op klantgerichte resultaten. Loyaal, sociaal en 
betrokken, dankzij ruime ervaring in bijna alle facetten van de metaaltechniek een creatieve 
probleemoplosser. 
 
 

Opleidingen 
 
2009  Autodesk Inventor 2009 basiscursus.    Certificaat behaald. 
 
2009  Autocad 2009 gevorderden cursus.    Certificaat behaald. 
 
2008  Autocad 2009 basiscurcus.     Certificaat behaald. 
 
2003-2003 VCA Cursus. behaald en geldig tot 2013. 
 
1996-1996 CNC-opleiding Heidenhain klaartekst dialoog.   Certificaat behaald. 
 
1985-1987 S.O.M opleiding Machine Bankwerker/frezer, draaier(dubbele opleiding)  
  Stork Werkspoor Diesel B.V Amsterdam.   Opleiding behaald. 
 
 

Werkervaring 
 
2012-2013         Lebrun Metaaldraaierij B.V 
                          Functie: Werkvoorbereider, planner, inkoper. 
 
 
2010-2012         Van Dam Machine Europe B.V 
                          Functie: Inkoper, werkvoorbereider en planner. 
 
                          Werkzaamheden: 
                          Het voor calculeren en inkopen van technische maakonderdelen, bewaken van de                        
                          levertijden en prijzen. Productieorders maken en uitgeven. Plannen van productieorders. 
                          Diverse logistieke ondersteunende taken.  
 
 
 
2007-2008 Vernie B.V Amsterdam 
  Functie: Draaier/frezer, tekenaar 
 
  Werkzaamheden: 



  Het produceren van machine en constructie onderdelen, diverse werkzaamheden. 
  Het tekenen van bestaande en nieuwe producten en digitaliseren van tekeningarchief.                  
 
1989-2007 Noord Amsterdamsche Machinefabriek 
  Functie: CNC-frezer/allround technisch medewerker 
 
                         Werkzaamheden: 
                         Het vervaardigen van onderdelen, van zeer klein tot middelgroot, repareren en                                                                                          
                         onderhouden van bestaande machines en installaties bij klanten, het vervaardigen 
                         van kunstwerken in exclusieve samenwerking met de kunstenaar. Het opbouwen 
                         van alle know-how op CNC gebied binnen het bedrijf en de verspaningsafdeling. 
                         Nieuwe verspaningstechnieken ontwikkeld en overgedragen aan collegae. Tekenen 
                         van machineonderdelen en machines met behulp van Autocad. 

 
 
                     

 
1988-1989        Nijdra B.V 
                         Functie: productiemedewerker 
 
                         Werkzaamheden: 
                         Conventioneel draaien en frezen, operator van CNC-verspaningsmachines en  
                         allround technisch medewerker. 
 
1987-1988        I.B.M 
                         Functie: productiemedewerker 
 
                         Werkzaamheden: 
                         Het bouwen, testen en repareren van professionele printers, telexmachines en  
                         andere apparatuur. 
 
 
 

Vaardigheden 

 
Talen:               Nederlands  : spreekvaardigheid goed 
     : schrijfvaardigheid goed 
 
                         Engels   : spreekvaardigheid goed 
     : schrijfvaardigheid goed 
 
                         Duits   : spreekvaardigheid redelijk 
     : schrijfvaardigheid redelijk 
 
                         Frans   : spreekvaardigheid redelijk 
     : schrijfvaardigheid redelijk 
 

Hobby's en interesses 
 
Muziek, computers, lezen, wandelen, wielrennen, geschiedenis, lucht en ruimtevaart. 
 
                          
 
 
 

 


