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P R O F I E L "Hans werkt snel, gedetailleerd en schakelt professioneel met klanten" - Leidinggevende elektromonteurs, Templer

W E R K E RVA R I N G

Feb 2017 — Heden Elektromonteur, Templer Rotterdam

Verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden, repareren, testen en installeren van elektrische installaties of 

apparaten.

• Voorbereiden van onderhouds- en installatiewerkzaamheden

• Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden zoals installeren, modificeren, programmeren en 

testen van installaties en machines

• Uitvoeren van preventief onderhoud aan het machinepark en installaties

• Uitvoeren van correctief onderhoud inclusief analyse, registratie en rapportage van oorzaak

• Actualiseren van het onderhoudsbeheersysteem

• Geven van (werk)instructies aan medewerkers betreffende het machinepark en installaties

• Het onderhouden van de reeds in bedrijf gestelde E&I installaties

• Elektrotechnische en softwarematige storingen verhelpen

• Aanpassingen en wijzigingen doorvoeren aan installaties bij de klant

• Het draaien van storingsdiensten

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

Nov 2015 — Feb 2017 Elektromonteur, Start uitzendbureau Zwolle

Bij verschillende organisaties als elektromonteur gewerkt, uitgezonden vanuit Start.

• Het opzetten van een serviceplan

• Lopende acties rapporteren en registreren

• Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle elektrotechnische installaties volgens gegeven 

specificaties en planning

• Controleren en testen van de eigen werkzaamheden en die van de overige collega’s in het team

• Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project

• Deelname aan het werkoverleg en meetings

• Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van meer- en 

minderwerk

• Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs en hulpmonteurs

• Afhandelen van storingen aan installaties

• Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen

• Verrichten van storingsdiensten

• Bouwen aan de hand van elektrische schema's

• Storingen opzoeken en deze zelfstandig oplossen

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

O P L E I D I N G

Sep 2012 — Jun 2015 MBO-3 Elektrotechniek, ROC Midden Nederland

Op school alles geleerd over de elektrotechniek en wat het inhoudt om dit werk te doen.

Sep 2008 — Jun 2012 VMBO diploma, De Hoekse Berg Woerden

VA A R D I G H E D E N Beleefd

Representatief

Vriendelijk

Flexibel

Creatief



C U R S U S S E N

Mei 2017 — Mei 2017 Installaties en storingen, Maatwerk en studie

Dec 2015 — Dec 2015 Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen

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


