
Curriculum Vitae 
 

Persoonsgegevens 
 
Geslacht:  Man 
Geboortedatum: 04-04-1965 
Woonplaats:  Zaandam 

Competenties 
 

Werken volgens de regels, materialen en middelen inzetten, samenwerken en overleggen, 

kwaliteit leveren, betrouwbaar en eerlijk zijn, logisch nadenken, vakdeskundig werken 

Werkervaring 
 

Mrt 2018 – Dec 2019   Assemblagemedewerker elektronica, (40u pw) 
B-GRID B.V. Sarfhatiestraat 628 1018 AV Amsterdam 
Assembleren en testen van elektronica apparatuur. 
 

Jan 2016 – Apr 2018  Assemblagemedewerker elektronica (40u pw) 
Evalan B.V. Sarphatistraat 638 1018 A V Amsterdam 
Assemblage medewerker en bedradingsmonteur elektronica 

componenten 
testen van elektronica units en versturen van producten naar cliënten. 

assembleren en in elkaar solderen van printplaat units. 
Doormeten van elektronische schakelingen volgens instructie en 
oplossen van storingen. 
 

Jan 2018 – Feb 2018   Assemblagemedewerker metaal / elektro (24 pw) 
Elfa Elementenfabriek Madridstraat 5-7 1175 RK Lijnden 
Amsterdam  
Assembleren van Galvanische elementen. t.b.v. 
noodverlichting/armaturen en voorzieningen meet apparatuur 
en assembleren van elektronische componenten 
 

Jan 2015 – Dec 2015  Elektromonteur (elektrische installaties) (38u pw) 
NETTSTAFF Hoogoorddreef 75 1101 BB Amsterdam 
Renoveren van bestaande kantoorpanden /complexen 

Onderhoud gebouwen beheer verlichting en aanleg van 
brandmeldinstallaties 
 

Feb 2014 – Dec 2014   Monteur elektrische installaties (40u pw) 

  Oranje groep-Rotterdam 
Het aanbrengen van aardingsystemen in badkamers en plaatsen van 
oproepbeveiligingen en zonnewering-installaties t.b.v. het 
WestFriesGasthuis in Hoorn. Het opbouwen van deurbeveiligingen en 
toegangsbeveiligingen voor patiënten. Installeren van voorzieningen 
voor patiënten kamers en activiteiten verblijven. 

Jun 2012 – Dec 2012   Montagemonteur constructie (40u pw) 
  IMZ 

 
Mei 2010 – Nov 2011   Assemblagemedewerker metaal / elektro (40u pw) 

IMZ Rosbayerweg 156 1521PT Wormerveer 
Het demonteren van treinstellen in opdracht van NEDTRAIN Haarlem 
en versturen van onderdelen voor revisie 

Het demonteren van Remkasten 
het demonteren van passagiers cabines. 
 



Jun 2006 – Apr 2010  Elektromonteur (elektrische installaties) (40u pw) 
Totaal Technisch uitzendbureau Provincialeweg 164 1506 ME 
Zaandam 
Keuren en repareren / herstellen van elektrisch gereedschap volgens 
norm NEN 3140 

Keuren en herstellen van trappen kamersteigers en ander algemeen 
klimmateriaal. 
verhelpen van elektrische storingen aan draaibanken en 
kolomboormachines en 
Zetbanken merk ZAFFAN voor de firma ENGIE services West; 
Houthavenkade 44 1506 PD Zaandam 
 

Jan 2003 – Mrt 2005   Elektromonteur elektrische installaties (40u pw) 
  Hoek & Sonnepousse Verrijn stuartweg 14 1112AX Diemen 

Het verrichten van onderhoud en aanleg van oproepinstallaties in 

appartementen complexen het vernieuwen van elektrische installaties 
in zo genaamde Mutatie woningen 
volgens de NEN 1010 in opdracht van woningbouwvereniging 

Rotchdale en de Blauwe Kei. 
 

Jul 2002 – Nov 2002   Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 
Van Volen techniek 
Renovatiewerk van hotels en ouderwetse panden van 
monumentenzorg in omgeving Amsterdam en Delft en de bouw en 
onderhoud van scholen in Amsterdam en omgeving 

 
Jun 1999 – Aug 2002  Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 

Otter & Westelaken 
Renovatiewerk van Bank gebouwen voor client ABN-AMRO , de 

werkzaamheden werden aangenomen door de firma Croon Industrie 
tegenwoordig TBI-Scheerman het vernieuwen van bank shops kantoor 
filialen. 

 
Mei 1997 – Mei 1999   Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 

Van Volen techniek 
Verbouwingen en korte renovatie projecten voor de firma EWW uit 
Amsterdam t.b.v. client IBM dit werk betrof klein onderhoud aan alle 
facilitaire voorzieningen in en rondom de kantoor gebouwen die toen 

in beheer waren van IBM computerbedrijf en dochter onderneming 
Johnson Controls 
 

Nov 1996 – Mei 1997   Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 
Randstad Techniek Zaandam 

Renovatie werk t.b.v.client MCA ziekenhuis in Alkmaar voor de firma 
NIB-sasburg uit Benningbroek 

 
Okt 1995 – Okt 1996   Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 

Walbros Vastgoed  
Renoveren van oude panden en sloopwerk algemeen onderhoud aan 
woningen 
 

Jun 1992 – Okt 1995  Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 

Van Volen Techniek 
Utiliteit en loodgieterswerk burgerwerkonderhoudswerk t.b.v. 
wooncorporaties, toenmalig patrimonium en woningbouwvereniging 
de Blauwe Kei en wooncorporatie Eigen Aard en kleine renovaties 
 

Aug 1990 – Okt 1992   Elektromonteur utiliteit/industrie (40u pw) 

Pilkes Installatie techniek te Groot Schermer 
Aanleg van laagspanning installaties in sporthalen en scholen. 
onderwijs instellingen opdrachtgevers waren Pelikaan bouw en Heddes 
bouw 



 

Opleidingen & cursussen 
 
 
Jun 2010 – Jun 2010 Basisveiligheid (vca)(cursus) 
 
Jun 1998 – Jul 1990 Assistent installatietechnicus (cursus) 

G.Ti. Bedrijf School 

 
Okt 1981 - Jul 1985  Elektrotechniek (ITS/vbo) 
 
 

Talenkennis 
Nederlands  Moedertaal 
Spaans   Redelijk, zowel woord als geschrift 
 
 

Overige activiteiten en interesses 
 
Ik repareer oude elektrische pianos en oude flipperkasten als ik daar de juiste onderdelen 
voor kan krijgen en of maken knap ik ze op volgens de oude staat . 
 

 
 

 
 
 


