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PRO FIE L

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt
 
"Kevin werkt snel, gedetailleerd en let er altijd op dat de plek netjes en strak wordt opgeleverd " -
Thomas, eigenaar Tovermuur

W E RK E RVA RING

Stukadoor, Tovermuur
feb 2017 – Heden, Rotterdam

Als stukadoor zorg ik ervoor dat een muur, wand of plafond netjes wordt afgewerkt. Dit kan om
het mooier te maken, maar het komt ook voor dat het ter reparatie is of om een bepaald stuk te
beschermen. 

Het haaks en ter lood stukadoren van badkamers en keukens
Stukadoren met zowel met gipsproducten als met cement gebonden mortels

Het aanbrengen van sierpleister
Het aanbrengen van pleisterwerk en raapwerk

Het aanbrengen van schuurwerk van wanden en plafonds
Het aanbrengen van lijsten en ornamenten

Het aanbrengen van buitenbepleistering, gevelbepleistering en gevelisolatie
Het uitvlakken of strak maken van wanden of plafonds 

Renovaties en opknappen van woningen bij mutatie

Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk

Stukadoor, Uitzendbureau Maandag
nov 2015 – feb 2017, Zwolle

Steeds verschillende opdrachten gekregen vanuit het uitzendbureau, waardoor ik veel heb gezien
en heb gedaan.

Stukadoren van badkamer, keuken en toilet bij renovaties

Stucwerk, pleisterwerk, sierpleisterwerk en schuurwerk
Werken in de nieuwbouw, renovatie of restauratieprojecten

Voorbereiding van wand- en vloerafwerking
Smeren van beton ciré op wanden en vloeren

Het behang- en sausklaar maken van muren

O PL E IDING

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

Representatief

Vriendelijk

Flexibel

Goede planner

HO BBY'S

Voetbal, darten, goede
gesprekken en lezen



CURSUSSE N

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-
opleidingsbedrijf
mei 2015 – mei 2015

Rijbewijs BE
dec 2013 – dec 2013


