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VOORKEURSFUNCTIE Elektrotechnisch ingenieur

WERKERVARING  

01/06/2015–Heden PAC/SCADA Engineer
Enexis B.V., Weert (Nederland) 

In mijn periode als PAC (Protection, Automation Control)-engineer heb ik me bezig gehouden met het 
intekenen van de diverse configuraties stations welke op afstand bedienbaar werden gemaakt 
(distributie automatisering). Dit om het elektriciteitsnet zo te maken dat in geval van een storing zo 
spoedig mogelijk omgeschakeld kan worden zodat de storingsduur beperkt zal worden.
Naast het intekenen zijn al deze station ook getest met de monteurs die zich in het werkveld 
bevonden om te kijken of de schakestand en meldingen ook daadwerkelijk zichtbaar wan in het 
systeem van het bedrijfsvoeringscentrum.

Naast de uitrol van de distributie automatisering heb ik meegedraaid in de wekelijkse 
onderhoudstaken, waaronder het up-to-date houden van het controlesysteem van bedrijfsvoering. 

11/08/2014–09/04/2015 Elektrotechnisch ingenieur
Actemium C&E
Costerweg 5, 5466 AM Veghel (Nederland) 
http://www.actemium.nl 

Actemium adviseert over, ontwerpt, bouwt, optimaliseert en onderhoudt industriële processen. Onze 
Solutions & Services for Industry sluiten aan op de levenscyclus van uw productiefaciliteiten.
Met passie voor techniek, een marktgesegmenteerde aanpak en proceskennis maken wij ook voor u 
graag het verschil. Dat doen we wereldwijd, maar toch dichtbij u in de buurt.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het programmeren van de processoftware en het visualiseren 
van het proces op de SCADA applicatie.

Soort onderneming of sector Industrie 

26/08/2013–07/02/2014 Stagiaire
Smurfit Kappa Roermond Papier
Mijnheerkensweg 18, 6041 TA Roermond (Nederland) 
http://www.smurfitkappa-roermondpapier.nl 

Onderzoek naar verbeteringen van het rollentransport papiermachine 3  

Het huidige rollentransport is in 1989 gebouwd. Door de jaren heen zijn er diverse zaken veranderd 
zowel in de besturing als mechanisch. Tevens zijn de veiligheidseisen tegenwoordig strenger dan in 
1989. Het is de opdracht om het hele proces te inventariseren en tot een voorstel van verbetering te 
komen.
In een onderzoeksperiode van ruim 20 weken dient er een voorstel te komen op welke manieren het 
transport verbeterd kan worden. Hierbij dienen ook de veel voorkomende problemen in kaart gebracht 
te worden.
Met behulp van de medewerkers en eigen inzicht heb ik de problemen in kaart gebracht. Oplossingen 
voor deze problemen heb ik in eerste instantie zelf gezocht waarna ik dit heb voorgelegd aan een 
engineer.Het resultaat aan het eind van deze stageperiode is een rapport met alle problemen en 
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mogelijke (tussen) oplossingen.

Soort onderneming of sector Industrie 

20/02/2010–02/07/2010 Stagiair MBO
HVL-TBI
Limburglaan 38, 5652 AA Eindhoven (Nederland) 
http://www.hvl.nl 

Tijdens de stageperiode de eerste weken meegelopen met de technische dienst bij Campina 
Eindhoven. De werkzaamheden varieerde van het wisselen van een TL-Lamp tot het aansluiten van 
motoren.Na de periode bij Campina op eigen verzoek werkzaamheden verricht op de tekenkamer. De 
werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het uitwisselen van revisie tekenwerk t.b.v. een lopend 
project.

Soort onderneming of sector Bouwnijverheid 

2005–2009 Vakantiewerk
Maatschap Houben
Tergouwen 11, 6051 JE Maasbracht (Nederland) 

Diverse werkzaamheden bij een agrarisch bedrijf.

Soort onderneming of sector Landbouw, bosbouw en visserij 

11/2012–Heden Vakantiewerk
Baekerhoes BV, Maasgouw (Nederland) 

De veel voorkomende werkzaamheden in de horeca. Van bedienen van de gasten tot het 
schoonmaken van de zaal.

Soort onderneming of sector Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

ONDERWIJS EN OPLEIDING  

09/2010–22/04/2014 Bachelor of Engineering EKK niveau 5

Zuyd Hogeschool Heerlen, Heerlen (Nederland) 

Divers lespakket gericht op de energie en automatiseringsindustrie.

Tijdens automatiseringsprojecten kennis gemaakt met de Siemens S7 PLC + klein gedeelte om het 
proces te visualiseren middels SCADA (WinCC). 
De lesstof was veel theorie over het aanpakken van een project met een klein gedeelte praktijk.

Alle projecten werden uitgevoerd in groepjes van 2-3 personen.

27/01/2012–27/01/2012 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA
MORE Advies, training Opleiding, Heerlen (Nederland) 

09/2006–07/2010 Middenkaderfunctionaris Automatisering en Energietechniek EKK niveau 4

Gilde Opleidingen, Roermond (Netherlands) 

Basisvaardigheden automatiseringsprocessen en energietechniek.Onder andere de eerste 
kennismaking met de Siemens S5 & S7 PLC en meet-en regeltechniek. Tijdens practica diverse 
programma's moeten maken in groepsverband van de diverse stellingen.

2006 VCA-Basic
IBEX - Instituut voor beroepsexamens, Maarn (Netherlands) 
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2006–Heden Uitgebreide Eerste Hulp
Het Nederlandse Rode Kruis afd. Echt-Susteren & Maasgouw, Echt (Nederland) 

Opleiding uitgebreide verbandleer en kleine ongevallen, bediener AED en cursus verbindingen 
(omgang met portofoon).

22/07/2014–22/07/2014 NEN3140
Boels Rentals Training, Sittard (Nederland) 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

17/09/2014–19/09/2014 Certificaat SIMATIC S7 systeemcursus1B
Siemens trainingscentrum, Den Bosch (Nederland) 

PERSOONLIJKE 
VAARDIGHEDEN  

Moedertaal Nederlands, Limburgs

Andere talen BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN

Luisteren Lezen Interactie Productie

Engels B1 B1 A2 A2 B1

Duits B1 B1 A2 A2 A1

Niveaus: A1 en A2: basisgebruiker - B1 en B2: onafhankelijke gebruiker - C1 en C2: vaardige gebruiker
Europees Referentiekader voor Talen 

Communicatieve vaardigheden Teamwerk - Werken in teamverband, omgaan met verschillende persoonlijkheden binnen een groep. 
Verkregen door sport, voetbal en school.Behulpzaam - Help graag de mensen zover het mogelijk is.

Organisatorische / 
managementvaardigheden

-

Digitale competentie ZELFBEOORDELING

Informatieverwe
rking

Communicatie Content creatie Veiligheid 
Problemen 
oplossen 

Onafhankelijke 
gebruiker

Vaardige gebruiker
Onafhankelijke 

gebruiker
Onafhankelijke 

gebruiker
Basisgebruiker

Digitale vaardigheden - Beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling 

MS Office pakket, Autocad, Simatic Step 7, WinCC, Wonderware Intouch

Beperkte ervaring met Visual studio, Caddy++

Andere vaardigheden Webmaster VVStevensweert.nl;

Kantinediensten VV Stevensweert;

Sponsorcommissie VV Stevensweert;

Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis;

Rijbewijs B
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AANVULLENDE INFORMATIE  

Projecten Minor Electrical Energy Technology

Divers lespakket samengesteld door Enexis i.s.m. TenneT met lessen betrekkende op het 
Nederlandse energie netwerk.

- Diverse onderwerpen distributienetten (opbouw, beveiligingen)
- Diverse onderwerpen hoogspanning (beveiligingen, opbouw)- Diverse onderwerpen onderhoud en 
Risicomanagement

Extern project: Project studie vervangen datalogger 150kV schakelstation (Fudura-Enexis)

Projecten Minor Sustainable Design(lint minor met Smart Automation)

Divers lespakket samengesteld met lessen betrekkende op duurzame energie.

- PV systemen
- Energy harvesting
- Smart grids- Energie transitie- Elektrische mobiliteit

Intern project: Project ASTE auto, ombouwen conventionele auto naar elektrisch.

Projecten Minor Smart Automation (lint minor met Sustainable Design)

Divers lespakket samengesteld met lessen betrekkende op automatisering gerelateerde vakken.

- Robotica
- Besturingstechniek- Industriële netwerken (Glasvezeltechniek)- Systeem architectuur (ISA88, ISA 
95, V-Model, DCS vs SCADA)

Intern project: Project ASTE auto, ombouwen conventionele auto naar elektrisch.
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GaBCmjpSUUDFo70lJQA6m5oJpM0ALmkzR2o6d6ACjrUMt7bwyCNpAHIyBmqbeINORVZrlAGYrkno
aTaQ0jToqk+r2SAEzpg4AwfU4qwLqAkjzF4680uZBZktLmk4JxmjBFMQ7NLTaUUAOpaaDS55oGLS
02loAKdSUUALQKKKADvQKKBQAtFAo60AFLSUtAAM07J9KbS8UAVetJS5pKYgpOaU0lAC0Ug60tAB
S0UUAGaXtR2ooAKSikNACmkzR7Ug46mgANBIQZJ4rE17xLZ6Lb7mkVpMcKD1rzfV/Hmp6gjxQkQR
N3X71ILHpGq+KdP0lGM0wLdNo5NcJqXxGu5ldLSMJluHb0riZJnlcvIxZjySTkmmdaQy/caxfXNw
JpLqQuOh3dPaqrTuykFyQfU1GFJNP8vHGaTsNXF+0SD+NvzqdNUvUwFupRyD989ulVin50mzpRZB
dnV2Pj7VraeJ5WSVFwGBHJArtNH+IOm3wCXTfZ5fR+n5149gilBxRy9gv3Poy3uoLpN0MisPY1L0
rwLTNf1DS5Fa2uHCqc7Ccg16VoHj+zvxHb3mYbgjqehNHNbcLX2O0zSio45UmXcjAjpxTx1qhDs0
tNBpRQAtLSUtAC96SiloAKKKKAFoFFFABS0lFAC0tIKdQBUNJ3pTSUCEpaKKYBRRRQAtB5oooAXt
RRRnigBDSHrRTXdY1LOwVQMkmgBJJEhjLyMFUdSa8/8AFvjgRMLXTXVpAfnf+77VR8ZeLlvA1lZu
4A+V26A/SuCYljknr3pMZJPcS3Dl5ZGdic5Y5qHrShSaUccUgEx3pQO1A60qqSfpQNC85pSeQfag
jB+tBznB7VIxMnrTgMH8MikwcY7CnMCMHpQMYRuOaaRVjyygVhSmIeXuJHtRcOUrYINAJ61Oyjr1
NRY7007ktWOg0HxfqGiny93mwF9xVjyPXFetaJr1prtn59u2DkgoeoxXghrR0fWbnSL6GaGRvLRs
tGD94dxSatqh3voz3+lBrF0PxHZ63bh4ZMP0ZG4IrZ6GqTuS1YeKWminUwCgUUcUALilFJ0paAD2
oo70UAFLSdMcUtABS0lOoAp4opaSgQnvRQKWmAUdaKWkAlLSUtMBc000tNJCjJ6CgBJJFiTc7YX1
Ned+NvFcc0DafZud+fndTxirfjDxKIkksoSGJ+8O49680dS2ckkmpcilHqQHJ96kji3AknAFPWEn
tUrQsCARUORcYkLxbWAB7ZphjO7itKCLzJQeFCjv6U+WCNYgAMk559Kjn6F+z6mSqMWwOopRwee9
WXSNfmXIqByCeM9eKtO5DjYULuAweRSOuOe/enRsFcHsOtOkXdg989KV9R2uiMDIHPegnetPA+U4
HegRnB+vFFwsOyCoUZyaREMg2Zxt55pwRlKnuDUggbzdvBbrSuVa5D5ZztAOSaQxhABg9Oa1VtmM
nmFcgDtV+906OO2TZ8xxkkVPtC/ZnNFFx71CRhq1JbMRnqDxnrVR4ugq4yMpQaHabqM+mXyXcB+d
c8HofrXt3h/W4db02OeM/P0dfQ14QUIJBrq/BPiFdIuvs8ijZLJkyE/dGKb0fMiUr6M9jFO7VDDK
s0ayIcqwBB9amFaECg0tJ3pcUAFLSUtAAKKPWl70AJmlooFABTqaKdxSAqGkzQaKYhKXmiigApaT
pS0AFFBopgBrO1a7FrZOx6Ec1omuK8cXxjtVhVjuYjj2pN2VxxV2cBqM32q9keME7jnmoo7Rv4uT
7VLAPMcqo/GtDaiIA33jXLKdtDrjBPUrrart6DK8mnNbps3Hl+4qB5thyoPJ7VNCZG4J9+ajU0t0
Gl8JkIv3cEAfrTYYC7ysTnavHpitC4tSY1lQcqMH3osrdd+f4HBDUc2gWMm5tvKIB5G3cPxrHfO/
FdvdWiSQnbhjsC1zElkVdxzkGtac1YxqQb2KKlg2cZHerPLhR+VItrITkAin+V+680ZBBwRVNomM
WhY1AUZ7/eFOAJUBQfl607yC0YkQgg9RUkcbIxBHp0qGzRRHwW/nBixx7+pq7Dp+9Fdch+hPYVHC
oiGHHynoe1WHkk8n5ZRs6AVm27mqSsaC+TbQbHALY6ZqjnKkKWU9MZpiQSbdzqSvrmpoYXmYgLwO
AcVFyrGZJbuwLA5A5qu0TEgEc9TXRCzZfm9O2KjkseQxBx646VSmTypnPy2++PIHOapFWjkwePpX
TixPKEZz09qy7+wZCCB1OK1hUvozKpStqj1DwVrS6npKReW6vbqEYkcGuqHSvJfAGqCx1GS1csEu
Bwe2R2r1eNt6Bux5raD6HPNa3JBS0g70tWQLiiiigBe9FFGKADtRRSgd6QBS0lLTAp4opSKSgQda
OKKOtABS0UUwCl6Ug6UUAIa8x8a3Im1J0U5ZSAOa9FvpjBavID90ZryW6kNxqEkzHd1zntWVWVka
0ldi2FskcDsw7ZNImn3V0+/ymG7p7CtXTYRcE5GVBAI9a6q2tYkj3Ffm7Vwubud8YHGp4bmYFicn
+7V2HRjCBuXI7iutSAE5qQ24Y84ockx8pzMmnE5AUgEfrVYafJGzAIcHniu1jtFaPkDmplsVPBQG
ldC5bHC/Y5kGAD2Aqvc6U0pLhOTzxXo39lREZwMjpUUmkqSNq9apCPNjpzsoO0DsPeqM9kI0O9Co
dSR9a9Il0PDDGRjqKzNU0jeANh4HpTTaC1zz6NGiQYHGc59Kn5dg23aSOD61utoUu4AKcelWYvD8
rMoZcr3HpT5rgonOlJnJAUBSMcVdttIkcL8rEdga7Oz8MjapKVu2ejxwgfKM+9LVhoji4NIkKAGM
n2q3FpTxH7n4V3S2cY42jFL9jQ/wiiyA4cWThseWT+FPWy3gqyYJ9a7NrVBxgflVWSxjJzjpSkxx
OW/skNIDt5xis/VdGUwklcZPHsc12UsW09Kp6lGGsXbH3R2pQavYc1oeQwl7XUEZSVaJ88H0Ne16
ZdC7sYpQckoCa8m1a1ENyzr0Ztyke9df4F1XzYntHJygG3PpXVGVpXOOcbxO5FOpgpwroOcWlpKW
gAoopaAEp1JRQAtFHvRSAqd6SlpKYgoo70UALRSUooGJ2paKKYjL10MdLm2nnHP0ryedljYjOC/Q
V6/qqb9OmXOPlPNeJ3Ls92WJwq5ArKqr2NqTsdv4dVWsi3q2a6FHOMVzvhyQGyCDAA4rfh5Y5rzZ
nqQRbQkdfwqVOeKhQ56VPGMMKzRZchAAq2nSqiHPAq4hqkQyQelPGAeaYvIp2K0RDQ5kVqje1jfq
oqZTxSg5qrk2Kg06DOdgzUyWcSnhBUwNKTTQgWNVGMClAApM80jNjincVh2RmkLU0EYxQW7UrjsN
k6ZqAnrUpOR7VGRWcmWkU7jpWfe82jjtitGcZrPux/oz+wpQ3HPY89vMMrxvztOMVJ4Tkaz1uIYy
rttJ9Ki1Af8AExYH+Ice9TaJGyanBIOFLgH2rqOVo9VXpThTI/ujNPrsOIcKM0Uc0AL3o75pKWkA
fzooopgFLRR+NICpSU402mAUUUUAGaWk70tMAooooAqaicWMx6YUnNeFXshNy4H96veL3Z9klLjK
hSSPWvB7wZuJXOMsxP61M9kVC+p1/hebdHtrros5yK4Hw3JskCr364ru4CQoz1NeXUWrR6tN6Ivo
u2pAajRsrzTxnOBWSNSaOQ1bSXgVTVcDNWEToAKYaFtXLEelShuc5qAYGBUintTuS0TA+pp4POKg
BqQNxmrTIaHnk0b6YW5oAp3FYUsaiWUOzD0OKeRmkEeWpO5SsOU01mqQLTSlPUWhHmk3UrDFRms2
UiGbuKzb5ils59q0ZTWXqg/0WTB7VUNyZ7HA6id10GB6GrelfNqMIU8hwcVmzv5ly2eu6rGlyMmq
QA9Q4BI+tdMTnkj1iPkAmniooTlBUwrsOEWiilpgFFFFIQUtJS0AFGKKKYFU03FLmkoEFAoooAWi
kpaBhRRmlpgQXMXnQNF2cYNeF3a/6dOpHyiRgPoDXu0pIQ45OOMV4Zfg/b7oekrD9aiexdPc1vC+
PtRwOvQ13sabVHNcV4WgZgzdB0yK7WICO3VMknoM9TXnT1kz04aRRZiJarKLg1WjJVfc1ZTnqeKy
tqaliNeg96txgBcmqyfdHPSpgMrgdKaRLZOF4PFSKvtTI245NSBhnNUooTkLto56EUobJzS5yadi
bjdpHSnAEj2oJ/WlVgoosFw2etOCYOaazgd6cHGOtUkK7HDApM+tRtIq9TUMl5FHgM456VQieQDF
VZDtP1qJ9Uhwdp5FRG/ilANRKNyouw6Ru9U7yITRNjqRVlnWQcGo/wCEg9RUJNFPU8rvUMOozR98
1NpuW1WDjjeD9a0PEVqI9YYjo44+tZcTGG6hOOVYHNdCOeR6/Cu2NRnnFTCqtmWaFWbrjn61arsW
xwPcWjvRRTEL0ooopgLR6UgpaQBS0gpaAKdIetLRTEJRR1opgApcUUCgA70UUUhjHBxkda8Qvoy2
pX7Y4MrH9a9wbp6149qEYGt6lEBxHK39aip8JpS+I2PCKf6E7H+9XRzXEduA7EcdBWD4RObGQkY+
b+laE0LXF6cn5U6V573Z6S2RKNSLEuM8dqedRIUuCfWnwWUKZ4JJ65oexifORwaaVguyoPEYUZZw
ADVmDxhbdCaqTaPaEEBMAnmsu60e1hztm2DOcE0ml3A7S18R2s4G11z9aupqkTJncK8tRYoJQY7p
c/WtizuZAM+bv4xUN2K5T0KG8VuM81bD8ZrkrC7ZupxiuktSZI+TRcGifzQWA9eKJXKR8UoiHUUl
0P3BwOSKqJLM251DYhOeAOaym8QOhcZ+lOu7c4bcxFc9qM8VnEXKlscAetDfYpK5YuPEt1I5Ee5i
OOKqm61S6mBWFj7k8Cs22vr+Ri6WiKn+0cVvWGoSI2JhED/suKd31DlJ7dL3eN6kZFaKW1wY8gDH
61ZjuAEWRkIUjOanhnic5Ug1V7E2KSRzqpzux3p9tO7OUc5x3rR3bgQBVaaEKyuBhge3eh2aEr9T
nPFVuMRTjqDjNcw4ErKf4l449q7rX4BNpkgPpnPpXCRODbykcOpH6VUdrmctz1TSpTNYQufvMgLY
7mr4rH024ittKtpGOAyAgdySKuxzzS/MEAXtmun2sYRVzlVGc2+VFyio0k3cEYNSVcZKSujOcHF2
kKKKKWqIEpaKKYBRRS0mBT60UUlMAooooELRg4oopgFQz3CW6Bn6noPWpq5/U9Sgh1IQTOQzcJxx
WVWfJG5vh6XtZ8poJq0IkCuCvcE9DXmWtQtY+I7xXbcJcyg+ua9D8qKePBwciuI8X2n2e8iuNzHd
GVGT0xXPGs5LlkdU8OoPmiaXhhAunA+pzWvGmZnJGeaoeHo9ulx9ORmteNNgz361hc2toRPhOe9Z
cuos0rxxdEHzOegq5fOTEyqcH1Fc1c2dxcj7OjeTb/q596m93Y0toTXHiG0gVlBlu5QMlY+FX6mu
ZvfETXEhP2ZVQjgE5rubTQreXQrm0hRUlkiIDd81wF7pF6fKhZNohBXaRjB7/Wu6nRi4pnnVa01K
yGQzG4YfueTzkelb+ks4bZk47VFo1i1u0RlO4QxkZx1z2rdsY4Xl34wc9PWubEJLQ68POTWpqWRP
Brp7KbZxnrWSLdIlDCtCyALfMa53ojoVmzYV+lNuG3JimA4AOOKSYHaCOlEWyXFGPeQl1JPQda43
Uo5DN5si/KPuJ6+5r0AqjKQ3Wub1i182R2LAKxHHpWj2Ji9TEu9LUJZJNcMq3AYu46IFXNcHYz+f
qcKS+YYmchgnLAdv6V6oIUnsVgkYEqco3daoReHYUujcRRokpBBZV9a66c6fLY46tOtzXKelaffn
SHurK+lE0chXypGyjAdq09N1JrvMUoFvfR8MP4WNa0dlKtlHawReXGOp7knqaSPQ1SUuw+bsayrN
Ne6dFFSXxM0rKZZY/m4kHDD3q+0avH+FUI7UpgrnjtWhGh8uudNouSRmXsYezlQjIKEV5tYwvNqU
1hj5y44/GvU5kzuHqMVwGjRY+IyKRwZCMeuBWsX7jIa95HcWWmlCnm87BgZ7Crl/JNBbZt0Bb37C
rhHI6ZNSTJmHpzikoX1Zpz2sctY668moC0uUCF/uOPX0rpVORmuF8TMltdW0q5EgcEYrtbdt8KNn
qoP6VdBuNRx7ix1NOlGokTUtIOlLXceQFGKKM0AL2opKWgCnSUppMUwCil70UAFGKKKYg71ymtwo
+tQlgOv9K6uuZ1tG/ta0bHBl2n8q58T8B3YD+K/Rlm3Uq+F+6B0rD8cwD+w2n25O5Rn0Ga6S1hYh
iKqa3bpfaLfafuUytCTGM/xDkVyRaUjrqq6sjN8Pgf2PbEDhkzW0sYK8VRsI1t7WCEDAjjVfyFaa
kYGKhjsU3tFyxPU1XksFdeBzWv5eQKcsAJ6cUrj2MaKCS33Fd3HTFVdQYzlDJCrMmeSOea6GWH5e
tZs9sMmtFKVtCbRbu0c2wkfChMDvx0q/aJsxwM+uKtrbZbAHWrsNmsQ3EDNZuNtZGl+iCMFyM/Wt
Cyx5nsarKoGTVi0+WQipeuo4qxrJjAFK2Am00qjgetNlOGHpVrREPVlWWPnIrKv7NpQfl49a3Dgj
BpAgYEEUozcWJo41LOSKTKsfoa07d5UwGiJ9xWrJZqXyB70RQ7D7Gq917D5mOgk3KB5ZFWRFvxmp
I1AXkCpQtFiCHy9vSjoDipyBUTDFS1Ya1Kko5Nc9BpCp42tdQTOAHZx77cCuik75qK3B+1DAGcHF
EX0G0aJAkcFGGV4IqbYxXGa4ZHvLDVZPOdwzMS3PBJrq7W+DqMnnFVzNScWOVPRNM47xvEYxbtt4
3n+Vddp+PsMGP+ea/wAqzvF9iL/R0ZMZWZT+fFatsmyCNeyqBV0/4y9AxM08NbzJxR0opa9A8UKK
KXigBKX8aB1paAKVFBopgFFFFABRRR2oAWsfVbbzZ4yOoYMK2Kp3i4aJu2cVlWV4M6MLLlqIgefy
UEYOBjrXMXplk1WOSBiGU4PPUdxWxevmVl6UmnWCuWlbsDXBy82h6t+VXGxGr0XaqEfWrcLGiSM0
zQjGRTwMfhUMT471OTn6VAyKUkpjvVNod571e28UmzFO7Q7FaOBUwcdKdKcjFSN/q+mM0zbgZPSp
Y7EBPzYqzbqQ6gjg81UT5pGOKv2/Uce1Ow0aUXSmzJ37GpEHAp8y4ArRLQz5tSlna3J4qQZGabKm
QRTomynPUVDRVxw96TaNwx60p5oUVW5I8dRUqjIzTNvy+9OXIUCqSJYp9aicjGakaom4pSGinKcm
mWOZbt/Rc06UkmpdNjI81wO2PxqUgbI9ZsEuIBKR8yjrXP2900Evlk11d7J/ohXv6VyIiafUdqjv
ya0qtWuXQTtZnRTDz9J2f3nXH55q5GCFApgjCwxIR05qUDAFXho63OXFz93lXcWlo96K7TzwpaTv
S0AApaT2paBFLNFFFMA5ooooAKWigUAHeobtd1s3cjmpqRl3KVPQjFJq6sVF8rTOb1AESiXsRmtH
SGSaMrnAxSKqMTBIucHANC2bRI32c7T9a87WLPZclKNincRG3u5YT/C36U6M9xS3Uc4dZJ8FmGM/
SmxnABpvUzWmhcjOOBVlTgdaqRmrKHtWbLuTAZ5pSD04oTBHWl5LdeKQ7kbIx4H1qtO2F21cyAKr
SReYDSQXK0JCnDd6vwFN454rD1C8FrETtLMB0HU1naLqeozs73cAjjJ+Q55p2Ks9z0EMvAB4pZpF
C81z8WqFTg0Xl1PNaSCNgshX5SegPrWil0MnDU1GuEY7QwzSHK4weorhdIn1SDUGS4m8+M98Ywa7
eBjKoJ7CoWrNJR5USB6kU+lRmPrilTINPYhallDnINPHFRjgg0/NXclg2c1BIcZqZjzVeTmpYFaX
nNTQNPFbfuVyWPJPaoJD83Sr0StCiAcjFStNgGrbPLH++702KwtrVi4Xnuauh8rTGxg56VXKh8zI
Ml2yf8in0d80dK7aUeWJ51efNPQUdKMUdqK1MQ70tJR0oAXpS0maWgClRRRTEFLSUUAFL2ozRQAd
aO1FKKAKNwvlXAkA4br9alC7huU1LLEJYyp/D2rPMrW5KScEfrXJXg07o9HDzUo8r3Q+8j327MT9
0ZrNQ1dmv444iSRjHNZ6E7QSpXcMgH0rBbGzVncuRnIqzH0qnETirSNhsVLGmWhwM0EkGmhifpSk
Z78VmUhT81IW2jFHTkmmN0zTQMz721WfJI5qjb2bRtgsSM9K15MkcU+3t9xyR1NXcrmsU3syoVsZ
q8lt5kI3CrZi4AI4qWOL5cdqZNzOh0+KJshAOetaSKABtGKGTkDn604AgnPSmJvuKFzRs5zSg808
HnmlYQKABTsimnikOce1K4hCxyfTtUTHAqRulQyelJu4myrK2Ca0bd2aBC5G7HNUViWa4KtyuOal
W2KH5ZWx6GtYUpS1RDrQj7rLpkVVzmo9xf6UxYwAM5P1p4reFG2sjnqV7q0RaBRR6V0HKLRRRQAU
UUDpigBaWkHFH40AVCKDTmpppiEoozRQAUtJS9qACigGigAHWmvGknDqG+tOozQO9isLC1DbvKBP
vzVTVYwJY5fX5T/StSq1/D51lIB1Ubh9RUSimmkaQqNTTbMpODwamU4GarxnIqUNxXns9JFuN/kp
5PHB61WQkCp1AbHPvWXUvYdcRtJFtU496jKsE2+lR3l/Hbj5zgAVl3GvwKnySAk1aBJs2CVQAucY
py6jbxE8/TFcfPrqOfmkyfQUJqysBwfrinY2VPudxHqVvKAA/PvTZdVijJC/NjrXDNqYDZXdxzxU
Q1t5GIjRyc+lMv2KO7/tlRjK8VPFqltK+3ODXBvdXkiKVhYA0xZ79FL+S30pkuij0jzkZeGFIZAR
wea87j1XUkbbHCWY9Bmun0f7a0ZNyu1v7tS20YyhynQBsj6UZ4qBWIXGOlSgnArO+pNtBciomPfN
PbGKgkP5VoZsfbcl2/CrFQ2y4iB9Tmpq76StFHBVd5sXPFFJjFLWhkLQKKO1ABS0lLQAUUUUALRS
UtAFZqYacaSmITqaKKKACiiigBaKO/WkoAWijvRQAUjdPalpD0NAznVOyVgfWp+MDmmXEeUMg6q2
D9KYGyBivPluepHYsoeDViHng1VjPPPSpgxVh6VgzUp6xpI1GHy2JCnrg9a5eTRUtpdhXKjpmu6Z
9y9elUri3S4T3qkyoS5Wczb6dAzqvlgeprdj0yDYCFUL24qu1m8T/L0qZblkG0g8VSN+bsWE023z
yq4+lPj063jGFRQfpVZLxcjJqQ3fPBplcz7l0WsSJzj1qBoUcnA60I8koxg81ftrbbgsKbaMpTtu
yGw02NZBKy89q1vKA5FNXCjA6U/f8tZswcru5CnUhutSngY7VGxANDNnFQkJsRzgVA5LYUdScU6U
4NRwfPcK3bOK1irszk7K5fUBQFHalzxSdKWvRR5wuaXNNpaZItFJSigBRRRS0AFFFFACijBoFLQB
VPQfSm05ulNJpiEoozSZoAU0tN60tABRRSUALR1pKM0AKKCeDSUPwjH0FAzLjUOHDdGJFZ+0wymJ
u3T6VoW2SoJqK+tzIN6/eHSvNvds9VaEaNxUuScVTifKe+easRPxUtFE4YkU7HFM6DIpQxzUWGtR
GXdUbQgjlc1ZjUkD3NTrAehqrlGU9op5VRnvUkUHPKitQWi5xUotEUYAquYCrGpUj3q4h4p4t1Ay
BTDEV6GkQ7McXwOtM3Z4zSBMg560pjAbJqdwegnGRntTd4wBnIFNfdlvTFQs3lRdegosIcxaWQIn
3jx+FWQixyRIvQUljb7IzM/33/QU9v8Aj6QGtI7ozn8LJqKCOabXonnjqUU2loJHUtNpRQA7OKM8
0gpaAFoptLQA6kzRilpAVTTTTiaZ0qhBRQaKADNB6UUlACmkooHNABSiopriG3QtK6qo7k4rmdY8
dWFgNlti5m9FPA+pppNjSb2Omury3soTLcSrGg7scVy8/jWC8vUsdPjMgkO0yngD1xXn+pand6tM
bi+mJXqI88CtHwpYTXeoRai48u3iz5S4++en5VNSShG7OinRvJXPSLfoBUzLuFV4RgD3q4Pu59a8
tHczJuYDGTIv4ioopVL7fXmteSMMrDHasOeM2829OQOo9Kq1wTNNWzxSFDvGDxmqsE4deO1WWY4z
3z0pNDTsWonVWxnpVuFt7EfjWSjnf9Ksx3BVgRStYe5qADFOLbffNU0mDHrzUqyEtzQBbyeMVGzD
PPJoVzzzUTHDDmqauiboXeASAKUkEAmog+4mo5ZsDrwaXKK9wmfAz71Haxfapd7f6pD/AN9GolV7
2cRKcIv3m9K2EhSOMIgwop2Bscfu1i+I3lh0e4mgk8uZACj+hzW0fu1heKld/DWoCMFnEJKgdSQR
Vw+NEPY5/S/Hvlstvq0Wx+nmr0PvXZW17bXsIkt5UkQ91NeKxtHd2qFx2/EGn6fql1pdz5STshzl
SOjV6jpq10c06SPbqK4TTvG80YC3kXmjP304NdZY61Y6ggaGZdx/hJwahxa3MZU5Lc0AaXNIMEcU
dKkgdS5ptFAx1KKSlzQIXtS0maWgCo1N705uOKZTEFGaSgDNMAzS9aZJLHCheRgoHcmuc1XxrYWK
ssDefIOML0zQlfYpJvY6SSSOFC0jKqgcknGK5PXPHVrYborLbcTDvn5RXEat4k1DVmKSzFISc+Wn
ArFfG5QveqSSNFTtqy/qGs3l+u6ed35JC54yfaqUY53Py38qhjYNMQfur/Ore1c01qaxV9Szpemv
rOppbZIgUb5mHYen416NbwpAsccSBUQbVA7CsXwXZCLSXumHz3MhOf8AZHA/rXQniQCvJr1HOp5I
7KceWJoQfdFWVYA4qpFwKtKM4qAY8rnJ9qpTW6u+cc4/OrmTnB6VGwwxP5VSJMWe1ktnLICUPOPS
lS6Djnj1rUl5GMZzVGfTVdd6ko1UNMVJVC5qRSd2RWc0VzBklNyjuKjF8yfKRj60B6G7GGyCTxVl
JMHFYMWqLwpPFPbU0AOGosGp0PnDioZrgsAOOaw11XAwuTxTo3urjlUbB6Zp2FY0XufLyc57Ypsf
m3j7U4Ufeb0p1tpjOxN0+ePurWrGqKPLRQq8dKBXH20CQRbEHHU+pqbA5FNQHB56ml6d6VhAeFqj
e/6v+lXW71SuiNhqWNHlWt6Yuma/NCg2wXC+fEB29RWPeQ+ZHkffXlTXceNrXfY2d6o+aCYI3+63
H88VyTYB5r1sJPnp2ZE49CpFc+ZbBzw69atx3JjIYMRjkMvBrPEWfPVcfeII/WmK7IAOSMYzW+25
mpdzstP8V6jZFd0n2iP0c/1rrtM8X2F+QkjeRIez9PzryWK4Zfut07VZWVGA7NUummJwjI9wR0kX
cjAg9wadjvXkdhrt/p7AwzsFB+6eRXX6Z42hmIS7j2HpvXpWUqbRlKk1sddQDVe3vbe7TdDKrj2N
WBWZmOFLmm0v4UCKrdabVTUdXtNOX99IN3ZRyTXJan4zlyVtlEa+rfe/KrUWwjCUtjsp7qC2QtLI
qD3NczqXjOGEFbVdx5+duBXBahrc9xIS8jux7sazJJ3fk5P1quVI2VOK3NvVPEd7qDESTNtz0HAr
CklyeTk1ES2eT+VOjUA7j1p3Kv0QMxxkjFIoO/OeAM1G7Fn9qmQ8NSJTuyOIYZj2zU+7CsT2BqOL
7p+tOfPlv/umh6Fx2PVdDhEWg2SAYxCp/PmrTDM2Pak03/kF2mOnkr/Khj++OPSvEW53tl6L7gNW
V6VUt2+Ue1WV9q0sZskPzD8KjJx15p46HmmEdc0IREp2yYapSu4CoX64706KXHBNUIGhPpxioGgU
jMkSn8Kvrg96Rl8zK0hp9zEl0+MglIhkmkj0uMgbkwT3rcitSx9ulWhAqqAVzigu6RlWmmxxjO1c
n2rQ2kYG3gdMVYWL5flGKk2KqgHpTWpEmRRAkEt0oRlBYg8ZoLAcCoJhmEovBamSi9E25c9qU8HN
Rwjy4VX0FPLZ70IGNZqpXRGwnsOKuSYxVK4PykVLGjH8Q2v2rwzqEYGSIC4+o5/pXmhbeobrkZr1
qZd+k3SnvbuP0NeRJ/qUHfbXdgOop7kMZxdygdCc/pULHAI7A1KnF22M9qhf7z+gNegYAh/e5FWY
1BYc9RxVMNhqueWYkhckfONwwamLHFkiSmP5Sc4NTJOoOemarT5DBgMj2pjMpUEHFW0Vc2bW/lgf
dDKyN6qa6XT/ABrcW4Ed3H5oHRhwa4KCQhs54q2s/OTUOKkJpS3PXtP1+w1FR5cyq/8Acc4NaYK4
7V4pFcA4KnDVrR63qEcYVLuXaOnNZOl2MnR7GHe6o7OSGJbuzHJNZMk7SN1JJ9aawJPPFAGDxTuU
2xMY+tIRnrQfvUdBSARlAFNY8Yod8CmdaRDY3HOanj+6ah64NTx45+lCCIR9CPenldyMO+Kan+sY
fjTlb5xnpTLieraLKJtCsHBzmBR+XFSdbhj2rH8I3XmeH1iJG6CRoz9OorXB/eH3rx+Wzsdty5Gc
Y54q0hPFUYm5FW1PoaohlgU0g5zTQ2Dg0pHzdaLCIZh+lVS/zbe9XnGQaqlAWHrTQ0wWZkAqdLwZ
J71D5eRSNECCe9NoDZtXjlUEH8Kttjiudt3eFxgkCtcyM4UqetStGNotqQqEk1VlkJbKnikfdsCk
9KaBVIzb1EGSPelRTuGacq85pwzQwuSLQWx3pu7FNY0MSBm7VUmIzippGyp7VXk+6KmxaK2oTC38
PajJ02W7n9K8oXCxxjuEH8q9B8X3X2fwtPGDhrl1hH4nn9K8+kPzH0HFehgY2TZL3IYiDdyH6VTk
fFw390mrUB+aVs4OTVGcEPyetdctjCT0JCvpUkZyoFRxMHXbnkVLGCDilHuOJbX51waquvarcQyD
zxiq0gzk+lavYtkQ3KcipVlIHI5pmKQ81CILCyAmpRMccGqYBPQ9KcCQMU7lXP/Z     preferred_job VOORKEURSFUNCTIE  21430 Elektrotechnisch ingenieur     true  PAC/SCADA Engineer <p>In mijn periode als PAC (Protection, Automation Control)-engineer heb ik me bezig gehouden met het intekenen van de diverse configuraties stations welke op afstand bedienbaar werden gemaakt (distributie automatisering). Dit om het elektriciteitsnet zo te maken dat in geval van een storing zo spoedig mogelijk omgeschakeld kan worden zodat de storingsduur beperkt zal worden.<br />Naast het intekenen zijn al deze station ook getest met de monteurs die zich in het werkveld bevonden om te kijken of de schakestand en meldingen ook daadwerkelijk zichtbaar wan in het systeem van het bedrijfsvoeringscentrum.</p><p>Naast de uitrol van de distributie automatisering heb ik meegedraaid in de wekelijkse onderhoudstaken, waaronder het up-to-date houden van het controlesysteem van bedrijfsvoering. </p>  Enexis B.V.    Weert  NL Nederland     false  21430 Elektrotechnisch ingenieur <p>Actemium adviseert over, ontwerpt, bouwt, optimaliseert en onderhoudt industriële processen. Onze <em>Solutions &amp; Services for Industry</em> sluiten aan op de levenscyclus van uw productiefaciliteiten<em>.<br /></em>Met passie voor techniek, een marktgesegmenteerde aanpak en proceskennis maken wij ook voor u graag het verschil. Dat doen we wereldwijd, maar toch dichtbij u in de buurt.</p><p>Mijn werkzaamheden bestonden uit het programmeren van de processoftware en het visualiseren van het proces op de SCADA applicatie.</p>  Actemium C&E    Costerweg 5 5466 AM Veghel  NL Nederland  http://www.actemium.nl  business  C Industrie     false  Stagiaire <p><u>Onderzoek naar verbeteringen van het rollentransport papiermachine 3</u></p><p>Het huidige rollentransport is in 1989 gebouwd. Door de jaren heen zijn er diverse zaken veranderd zowel in de besturing als mechanisch. Tevens zijn de veiligheidseisen tegenwoordig strenger dan in 1989. Het is de opdracht om het hele proces te inventariseren en tot een voorstel van verbetering te komen.<br />In een onderzoeksperiode van ruim 20 weken dient er een voorstel te komen op welke manieren het transport verbeterd kan worden. Hierbij dienen ook de veel voorkomende problemen in kaart gebracht te worden.<br />Met behulp van de medewerkers en eigen inzicht heb ik de problemen in kaart gebracht. Oplossingen voor deze problemen heb ik in eerste instantie zelf gezocht waarna ik dit heb voorgelegd aan een engineer.Het resultaat aan het eind van deze stageperiode is een rapport met alle problemen en mogelijke (tussen) oplossingen.</p>  Smurfit Kappa Roermond Papier    Mijnheerkensweg 18 6041 TA Roermond  NL Nederland  http://www.smurfitkappa-roermondpapier.nl  business  C Industrie     false  Stagiair MBO <p>Tijdens de stageperiode de eerste weken meegelopen met de technische dienst bij Campina Eindhoven. De werkzaamheden varieerde van het wisselen van een TL-Lamp tot het aansluiten van motoren.Na de periode bij Campina op eigen verzoek werkzaamheden verricht op de tekenkamer. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het uitwisselen van revisie tekenwerk t.b.v. een lopend project.</p>  HVL-TBI    Limburglaan 38 5652 AA Eindhoven  NL Nederland  http://www.hvl.nl  business  F Bouwnijverheid     false  Vakantiewerk <p>Diverse werkzaamheden bij een agrarisch bedrijf.</p>  Maatschap Houben    Tergouwen 11 6051 JE Maasbracht  NL Nederland  A Landbouw, bosbouw en visserij    true  Vakantiewerk <p>De veel voorkomende werkzaamheden in de horeca. Van bedienen van de gasten tot het schoonmaken van de zaal.</p>  Baekerhoes BV    Maasgouw  NL Nederland  Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening      false Bachelor of Engineering <p>Divers lespakket gericht op de energie en automatiseringsindustrie.</p><p>Tijdens automatiseringsprojecten kennis gemaakt met de Siemens S7 PLC &#43; klein gedeelte om het proces te visualiseren middels SCADA (WinCC). <br />De lesstof was veel theorie over het aanpakken van een project met een klein gedeelte praktijk.</p><p>Alle projecten werden uitgevoerd in groepjes van 2-3 personen.</p>  Zuyd Hogeschool Heerlen    Heerlen  NL Nederland  5 EKK niveau 5     false Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA  MORE Advies, training Opleiding    Heerlen  NL Nederland     false Middenkaderfunctionaris Automatisering en Energietechniek <p>Basisvaardigheden automatiseringsprocessen en energietechniek.Onder andere de eerste kennismaking met de Siemens S5 &amp; S7 PLC en meet-en regeltechniek. Tijdens practica diverse programma&#39;s moeten maken in groepsverband van de diverse stellingen.</p>  Gilde Opleidingen    Roermond  Netherlands  4 EKK niveau 4    false VCA-Basic  IBEX - Instituut voor beroepsexamens    Maarn  Netherlands    true Uitgebreide Eerste Hulp <p>Opleiding uitgebreide verbandleer en kleine ongevallen, bediener AED en cursus verbindingen (omgang met portofoon).</p>  Het Nederlandse Rode Kruis afd. Echt-Susteren & Maasgouw    Echt  NL Nederland     false NEN3140 <p><em>Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning</em></p>  Boels Rentals Training    Sittard  NL Nederland     false Certificaat SIMATIC S7 systeemcursus1B  Siemens trainingscentrum    Den Bosch  NL Nederland      nl Nederlands   li Limburgs    en Engels  B1 B1 A2 A2 B1   de Duits  B1 B1 A2 A2 A1  <p>Teamwerk - Werken in teamverband, omgaan met verschillende persoonlijkheden binnen een groep. Verkregen door sport, voetbal en school.Behulpzaam - Help graag de mensen zover het mogelijk is.</p>  -  <p>MS Office pakket, Autocad, Simatic Step 7, WinCC, Wonderware Intouch</p><p>Beperkte ervaring met Visual studio, Caddy&#43;&#43;</p>  B C B B A   B  <p>Webmaster VVStevensweert.nl;</p><p>Kantinediensten VV Stevensweert;</p><p>Sponsorcommissie VV Stevensweert;</p><p>Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis;</p>    projects Projecten <p>Minor Electrical Energy Technology</p><p>Divers lespakket samengesteld door Enexis i.s.m. TenneT met lessen betrekkende op het Nederlandse energie netwerk.</p><p>- Diverse onderwerpen distributienetten (opbouw, beveiligingen)<br />- Diverse onderwerpen hoogspanning (beveiligingen, opbouw)- Diverse onderwerpen onderhoud en Risicomanagement</p><p>Extern project: Project studie vervangen datalogger 150kV schakelstation (Fudura-Enexis)<br /></p><p></p>   projects Projecten <p>Minor Sustainable Design(lint minor met Smart Automation)</p><p>Divers lespakket samengesteld met lessen betrekkende op duurzame energie.</p><p>- PV systemen<br />- Energy harvesting<br />- Smart grids- Energie transitie- Elektrische mobiliteit</p><p>Intern project: Project ASTE auto, ombouwen conventionele auto naar elektrisch.</p>   projects Projecten <p>Minor Smart Automation (lint minor met Sustainable Design)</p><p>Divers lespakket samengesteld met lessen betrekkende op automatisering gerelateerde vakken.</p><p>- Robotica<br />- Besturingstechniek- Industriële netwerken (Glasvezeltechniek)- Systeem architectuur (ISA88, ISA 95, V-Model, DCS vs SCADA)</p><p>Intern project: Project ASTE auto, ombouwen conventionele auto naar elektrisch.</p> 

