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Opleidingsgegevens
1995 – 1999

HTS civiele techniek, afgestudeerd 1999.

1991 – 1995

MTS grond weg -en waterbouw, diploma behaald in 1995.

Aanvullende cursussen
2005
2005
2005
2004
2004
2004

Gespreksvaardigheden, BOB kennisoverdracht,
Leergang Juridische aspecten in de bouw,
Project Risico Management.
Prima Vera project planner, Prima Vera,
Tilos tijdweg diagrammen,
6 weken onderzoek c.q. stage in Manchester, UK; tijdens deze periode is
ervaring opgedaan met de bouw van ballastloos hogesnelheidspoor, zoals
o.a. toegepast bij het HSL project in Nederland.
Allround kader medewerker, BOB kennisoverdracht,
Uitvoering en ontwerp van bekisting constructies, Beton Vereniging,
Project management, projectmatig werken, P2 managers,

2003
2003
2003

Ervaringen
Nov. 2006 – heden

Ombouw randweg Eindhoven
Begeleiden van ontwerp en voorbereiden van uitvoering voor prefab
funderingsconstructies voor alle 145 portalen in dit project. Hierbij is
gekozen voor een modulaire opzet voor maximale flexibiliteit qua planning
en organisatie.

Okt. 2005 – nov. 2006

Renovatie en verbreding viaduct Noordeloos:
Geheel voorbereiden en begeleiden van het verbreden en renoveren van
het viaduct te Noordeloos. Het betreft hier een D&C contract, hiervoor zijn
alle planningen, inkoop, contacten en contracten met onderaannemers,
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algemene werkvoorbereiding alsmede verdere bouwcoördinatie verzorgd.
Tevens is een 9-daagse afsluiting van de A27 tot op detail uitgepland en
met groot succes afgerond.
Het gehele project is afgerond eind november 2006.
Dec. 2003 – okt. 2005

Werkvoorbereiding Rheda 2000 vof:
Ondersteunen dagelijkse uitvoering, inkoop voor kleine overeenkomsten,
aansturen assistent werkvoorbereiders, opzetten en bijhouden van project
voorraadbeheer, verzorgen van management informatie, opzetten
voortgang controle systeem, maken van diverse soorten planningen,
contacten onderhouden met onderaannemers, technische en logistieke
oplossingen verzorgen, meerwerken signaleren.

Juni 2003 – dec. 2003

Begeleiding Test Tracks te Schiedam voor de HSL Zuid:
Zorgdragen voor de uitvoering en voorbereiding voor de testfase van Rheda
2000 vof.

April 2002 – juni 2003

Project Interface Coordinator, Infraspeed;
Contractueel uitzoeken van discrepanties tussen contracten, het
vertegenwoordigen van Infraspeed in vergaderingen van de onderbouw
aannemer.

Jan. 2003 – april 2003

Werkvoorbereider / uitvoerder projecten NAM
Voor drie ontvangstputten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij de
oplevering verzorgen, hierbij zorgdragen voor zowel de uitvoerende als
voorbereidende werkzaamheden.

Feb. 2002 – jan. 2003

Werkvoorbereiding Project PO-11, Lyondell Maasvlakte;
Melden en indiceren van afwijkingen, voorbereiden uitvoering van betonnen
fundaties technische en uitvoeringstechnische controle van tekeningen.

Februari 2002

Calculator tender Noord-Zuid lijn Amsterdam;
In samenwerking met een ervaren calculator het verzorgen van offertes.

Aug. 2001 – jan. 2002

Werkvoorbereider Beneluxlijn, oplevering Station Vlaardingen;
Samenstellen van het opleverdossier voor dit gedeelte van de Benelux
metrolijn evenals het verzorgen en ontwerpen van diverse staalconstructies.

Maart 2001 – aug. 2001

Werkvoorbereider renovatie sluizen Zuid-Willemsvaart;
Verzorgen van werkplannen, opzetten financieel plan en verreken systeem,
verzorgen voorlopige overall -en detailplanningen.

Jul. 1999 – maart 2001

RWS Bouwdienst, afdeling tunnelbouw Utrecht
Als trainee ervaringen opgedaan in constructief tekenen en berekenen,
tunnelconstructies, alsmede bedrijfsvoerende activiteiten en het verzorgen
van management informatie en interviewen medewerkers.

Maart 1999 – juli 1999

Tekenaar, ingenieurs bureau PiCon
Tekeningen opstellen van lichtgeneratoren bij het pilot project “Wegen naar
de toekomst”.
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