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01 PROFIEL Vanuit mijn brede ervaring als stratenmaker heb ik al veel gezien: aanleg en onderhoud van

tuinen van particulieren, de aanleg van wegen, stoepen, pleinen en terreinen voor bedrijven

en gemeenten.
 

 

"Michael werkt snel, gedetailleerd en let er altijd op dat de plek netjes en strak wordt

opgeleverd " - Thomas, eigenaar Straatjesmaker

02 WERKERVARING

02/2017 – Heden Stratenmaker, Straatjesmaker Rotterdam

Vooral gefocust op de aanleg en onderhoud van projecten van de gemeente, zoals

speeltuinen, rotondes, parken en straten. Veel zelfstandig gewerkt, maar ook in

teamverband hebben we klussen gedaan.

Herstellen en aanleggen van wegen, speelplaatsen, rotondes en parkeerplaatsen

Het uitzetten van hoogtes

Het voorbereiden van de baan

Vleien, knippen en zagen (zowel handmatig als machinaal)

Aftrillen van bestrating

Opmetselen van putten en het zetten van kolken en banden

Ophogen van parkeerterreinen

Renovatie van woonwijken

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

11/2015 – 02/2017 Stratenmaker, Straatmaat Zwolle Zwolle

Werken aan de realisatie van civieltechnische projecten, waarbij het zwaartepunt ligt

op bestratingswerkzaamheden

Aanleg van nieuwe bestrating en reparatiewerkzaamheden

Het plaatsen van kolken en het realiseren van kolk- en huisaansluitingen

Aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren

Advies aan collega’s geven

Het grondwerk voorwerken

Op efficiënte wijze goederen, materieel, materiaal en mankracht transporteren

Volgens voorschriften zekeren van materiaal



Verwerking van administratie zoals werkbonnen

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt

09/2014 – 06/2015 Stratenmaker, Leerbedrijf het Stoepje Utrecht

Begonnen als opperman bestratingen, om te leren wat het vak inhoudt en wat de

werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn.

03 OPLEIDING

09/2014 – 06/2015 ROC Midden Nederland

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

09/2010 – 06/2014 De Hoekse Berg Woerden

VMBO diploma

04 VAARDIGHEDEN Beleefd

Vriendelijk

Goede planner

Representatief

Flexibel

05 CURSUSSEN

05/2017 – 05/2017 Samenwerken met de gemeente, Gemeente Zwolle

12/2015 – 12/2015 Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen

12/2013 – 12/2013 Rijbewijs BE

06 HOBBY'S Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen


