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PERSOONLIJKE GEGEVENS !
Woonplaats:  Amstelveen  
Geboren: 02-02-1958, Venezuela   
  !
PROFIEL !
Ondernemende procesmanager 

- analyseert structuren en processen en doorziet welke veranderingen noodzakelijk zijn 
- heeft oog voor implicaties en consequenties van veranderingen 
- analytisch sterk 
- uitermate vasthoudend en creatief op zoek naar oplossingen  !

Mensgericht, communicatief, zeer transparant 
- in staat een goede mix te bewerkstelligen tussen mens, proces en kapitaal 
- communiceert en presenteert helder, respectvol, zakelijk, inspirerend in woord en geschrift 
- legt verantwoordelijkheden waar ze horen; schakelt makkelijk tussen verschillende echelons !

Ervaring opgedaan in multinationals, eigen bedrijf, MKB 
- internationaal georiënteerd 
- resultaatgericht, met het bedrijfsdoel duidelijk voor ogen 
- zoekt uitdaging in het opbouwen van structuren en verbeteren van processen. Hoe “onmogelijker”, hoe boeiender! 
- zoekt betrokkenheid bij strategiebepaling én de implementatie hiervan in een (technisch) innovatieve omgeving !

WERKERVARING !
2012 - heden: Eigenaar - AËREA 5 (Amstelveen) 
 Sinds medio 2012 richt ik me op een fabrieksovername / -participatie, met een actieve operationele rol. 

Zolang dit onvervuld is ben ik beschikbaar voor proposities op het gebied van:  
• interim management  
• participaties !

2013 (okt – jan’14): Operational Manager (fabrieksdirecteur) a.i. – CHL Netherlands BV (Katwijk) 
 Radarantennesystemen 

Diverse zaken in gang gezet c.q. ondersteund: 
• Voor-/nacalculatie; ERP; kwaliteitsmanagement 
• Verzakelijking afspraken intern/extern 
• Coaching; recrutering nieuw personeel !

2013 (feb – aug): Process Improvement manager a.i. - EQUIPIC (Haarlem) 
 Semiconductor industrie: leverancier van klantspecifieke chips (B2B) 

• Analyseren en structureren van workflow 
• Vastleggen verantwoordelijkheden tussen Sales - Account Management  - Boekhouding 
• Heronderhandeling afspraken buitenlandse accountmanagers !

2006 – 2012 (sep): Chief Operations Officer - EQUIPIC (Haarlem) 
 Semiconductor industrie: leverancier van klantspecifieke chips (B2B)  

• Verantwoordelijk voor logistiek, finance 
• automatisering van boekhouding en ERP 
• Omzet: van $1,5 ! 7 mln; personeel van 3 ! 12 man) !

2005 (jul - dec): Algemeen directeur a.i. - CONTACT INTERNATIONAL (Amsterdam) 
 Postsorteercentrum voor postorderbedrijven (B2B) 

• Reorganisatie: vervanging van management; stroomlijning van procedures / 
verantwoordelijkheden 

• Herstel van relaties (extern: dienstverleners, crediteuren; intern: onderlinge samenwerking);  !
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1992 - 2005 (jun): Directeur / oprichter / eigenaar - CALITA MOCCA EQUIPMENT (Amstelveen) 
 Onafhankelijk exporteur van topkwaliteit koffiemachines & accessoires (B2B) - Franstalige markt 

• Van grond af opgebouwd: in-& verkoop, opslag, distributie, after-sales netwerk 
• In 4 jaar tijd ca. 10% marktaandeel professionele koffiezetmachines  
• Grootste klanten: Kraft Foods (Fr.) en indirect McDonald’s (Fr.) !

1988 - 1991: Productiemanager - PHILIPS LIGHTING (Pont à Mousson, Frankrijk) 
 Lampenfabriek 

Verantwoordelijk voor productieafdeling (60 man) en lid Management team 
• Verbeterprojecten logistiek (JIT: 75% cycletime reductie) en kwaliteit (uitvalreductie 50%) 
• Overheveling productie naar Belgische fabriek 
• Sluiting van de afdeling  !

1987 - 1988: Projectmanager kwaliteit - PHILIPS LIGHTING (Weert, Roosendaal, Turnhout) 
 Lampenfabrieken 

• Diverse kwaliteitsverbeteringsprojecten 
• Internationaal fabrieksmanagement trainee  
• Intensieve trainingen m.b.t. techniek, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteit, logistiek, 

management !
1985 - 1986: Assistant site manager - WESCON STORK (terrein Shell Pernis) 
 Onderhoud/nieuwbouw in petrochemie (80-400 man) 

Gedelegeerd verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de bouwplaats 
• Hoofd van de afdelingen Planning, Calculatie, Werkvoorbereiding (14 man) 
• Projectmanager 
• Structuur aangebracht in bouwplaatsoverleg, bouwplaatsplanning, projectmanagement 

OPLEIDINGEN !
1976 - 1984:  TU Delft, Werktuigbouwkunde 
1970 - 1976: Het Nederlands Lyceum, VWO, Den Haag 

TALEN !
• Nederlands:  moedertaal 
• Frans, Engels: vloeiend 
• Duits:  redelijk 
• Spaans:  basis 

INFORMATICA !
• Diverse softwarepakketten op gebied van boekhouding, CRM (w.o. één zelf ontwikkeld systeem) 

CURSUSSEN & overige kennis !
• Logistiek (APICS): MRP, inventory management, capacity management, production scheduling, supply chain 

management 
• Management (Philips) 
• Marketing (Philips) 
• Bedrijfseconomie (Philips) !!
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INTERESSES !
• Sport: tennis, hockey, skaten (e.v.a.). Ex-wedstrijdroeier. 
• Muziek (actief en passief) 
• Meubels (ingenieus) ontwerpen en maken 

BUITENLANDS VERBLIJF !
• 1958 - 1965:  Venezuela 
• 1983 (jun - aug):  Duitsland (stage bij Kraftwerk Union, Erlangen, 3 maanden) 
• 1989 - 1991:  Frankrijk (Philips Lighting)  


