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P RO FI E L

GE BO O R T E DAT UM /

Vanuit mijn brede ervaring als tegelzetter heb ik al veel gezien en geleerd. Netjes werken en
de klant echt blij maken met het resultaat, dat is waar ik mijn bed voor uit kom.

Haarlem

"Boris werkt snel, gedetailleerd en let er altijd op dat de plek netjes en strak wordt opgeleverd " Thomas, eigenaar Straatjesmaker

PL AAT S

NAT I O NAL I T E I T

Nederlandse

W E RK E RV A RI NG

V A A RDI GH E DE N

Tegelzetter, Straatjesmaker

Beleefd

feb 2017 – Heden, Rotterdam

Veel zelfstandig gewerkt in kleine ruimtes, maar ook in teamverband hebben we klussen gedaan.

Representatief

Het op maat snijden van tegels

Flexibel

Ondergronden schoon en vlak maken

Vriendelijk

Lezen van tekeningen
Het aanbrengen van tegels en plavuizen op wanden en vloeren

Goede planner

Klein stucwerk
Voegen van de tegels
Den toilet, badkamer of keuken zelfstandig, netjes en strak betegelen binnen het tijdsbestek
wat er voor staat
Netjes verwerken van kleine en grote wandtegels
Het leggen van vloertegels en gerectificeerde tegels
Tegelreparaties uitvoeren
Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk

Tegelzetter, Tegels op Maat
nov 2015 – feb 2017, Zwolle

Het leggen in wildverband en het strokend verwerken van tegels
Een tegelvloer in de specie leggen en tegelwerk afkitten
Verzamelen van de benodigde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen
Meten en markeren van het te betegelen oppervlak
Op maat snijden van wand- en vloertegels
Aanmaken van lijm, mortel of specie
Uitvoeren van onderhouds-, renovatie en project-tegelwerkzaamheden
Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt

Tegelzetter, Leerbedrijf van Brommen
sep 2014 – jun 2015, Utrecht

Leren wat het vak inhoudt en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn.

O P L E I DI NG

H O B B Y 'S
Voetbal, darten, goede
gesprekken en lezen

ROC Midden Nederland, MBO Tegelzetter
sep 2014 – jun 2015

Vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf gewerkt en je acht uur per week naar school

De Hoekse Berg, VMBO diploma
sep 2010 – jun 2014, Woerden

CURS US S E N
Verschillende tegens en materialen, Maatwerk en studie
mei 2017 – mei 2017

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen
dec 2015 – dec 2015

Rijbewijs BE

dec 2013 – dec 2013

