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GEBOORTEPLAATS

Haarlem

NATIONALITEIT

Nederlandse

VAARDIGHEDEN
Communicatief sterk, technisch 

onderlegd, creatief, vriendelijk, 

flexibel, ondersteunend

HOBBY'S
Voetbal, darten, goede gesprekken 

en lezen

SOCIAL
Linkedin

PROF IEL

Gedetailleerd - visie - ambitie - communicatief sterk - zelfstandig - goed werken onder druk en met 

deadlines

"Samenwerken met Brigitte is heel fijn, hij weet wat hij doet, denkt graag mee en zorgt ervoor dat 

iedereen zijn werk goed kan doen" - Natasja, projectleider

WERKERVARING

Werkvoorbereider, De Berg, Amersfoort

Februari 2017 — Heden

Als werkvoorbereider zorg ik voor het calculeren, voorbereiden en ondersteunen van de 

werkzaamheden. Ik zorg dat er aan alle voorwaarden voldaan is om het werk te beginnen.

• Het uitwerken en voorbereiden van projecten

• Het maken van elektrotechnische- en bouwkundige tekeningen

• Het maken en aanpassen van projectcalculaties

• Het inkopen van componenten voor een project

• Te woord staan van klanten en de technische dienst

• Technische oplossingen uitdenken

• Aansturen van de CNC bewerkingsstations

• Creëren van de benodigde informatie om het productieproces optimaal te laten verlopen

• Contact onderhouden met klanten, leveranciers en collega’s op kantoor en in de werkplaats

Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat de klant zijn wens en idee vorm ziet krijgen.

Werkvoorbereider, Het College Bouw & Brug, Utrecht

November 2015 — Februari 2017

• Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de administratief- technische 

begeleiding van de projecten

• Aansturen van een team

• Zorgdragen en bewaken van een juiste materiaalstroom

• Het maken van afspraken met leveranciers en opdrachtgevers

• De tekeningen van klanten toetsen en technisch advies geven

• Werkvoorbereiding voor het complete productieproces (snijden, verspanen, zetten)

• Overleggen met alle afdelingen in het bedrijf om het beste resultaat te behalen

• Voorbereiden, organiseren en coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een 

efficiënte uitvoering van werktuigkundige installaties

• Materiaal en materieelvoorziening verzorgen

• Werkinstructies maken

• Meedenken in het oplossen van technische problemen

• De projecten uitvoeringsgereed maken

• Functioneel leidinggeven aan meerdere tekenaars

Ik krijg vaak het compliment dat ik met waardevolle verbeterplannen kom, om het idee nog beter te 

maken

OPLE ID ING

mailto:email@voorbeeld.com
http://linkedin/remcodevries


HBO-opleiding Werktuigbouwkunde, Hogeschool van Amsterdam, 

September 2011 — Juni 2015

Geleerd hoe ik mijn technisch, ruimtelijk en wiskundig inzicht kan inzetten. Ook geleerd hoe ik 

beslissingen kan nemen en mijn verantwoordelijkheid neem binnen het werk.

Havo diploma, De Hoekse Berg, Woerden

September 2006 — Juni 2011

STAGES

Stage werkvoorbereider en technisch tekenaar, De Palet, Utrecht

September 2014 — Juni 2015

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als werkvoorbereider en technisch tekenaar.

CURSUSSEN

Leren experimenteren, Techniek Top

September 2018 — Oktober 2018

Techniek en tekenen, Hogeschool van Utrecht

Mei 2017 — Mei 2017


