Curriculum Vitae:
Persoonlijke gegevens
Naam
Voornamen
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Burgerlijke staat
Rijbewijs

: Vaessen
: Petrus Gerardus Antonius Maria
:Assessorlaan 20
: 8431DD Oosterwolde (Friesland)
: 09 augustus 1962
: Stramproy (Limburg)
: 0516-512561
: 06-30586485
:pgamvaessen@kpnmail.nl
: gehuwd
: ABC (ibv CCV-B en chauffeurspas)

Persoonlijke presentatie
Ik ben een eerlijke en hardwerkende man van 50 jaar, gehuwd en vader van 3 kinderen. Na een jarenlange
carrière in de service en logistieke sector ben ik in 2010 mijn baan kwijt geraakt. Na een tijd van bezinning
heb ik ervoor gekozen om een carrièreswitch te maken. Ik heb doelbewust gekozen voor de
beveiligingsbranche en heb mijn beveiligingsdiploma niveau 2 gehaald. Als Beveiligingsbeambte ben ik mij
ervan bewust dan pas te moeten werken als anderen hun werk erop hebben zitten of als bij evenementen
aan hun vertier denken. Ik ben daarom flexibel en alle dagen van de week inzetbaar.

Werkervaring
2011- Heden :

Schaaf Beveiliging te Uitwellingerga
Functie: Beveiliger MBO 2 (beveiligingspool op oproepbasis )
Werkzaamheden:
 Evenementenbeveiliging w.o. Sneekweek/Ballonfeest Joure/Eemspop/Euro
Dog Show WTC 2011 en Thialf ijshockey wedstrijden Friesland Flyers 2011
 Mobile Surveillance/Calimiteitendienst
 Objectbeveiliging en Gemeentelijk Toezicht

2010 - 2011

Wiver Logistiek te Groningen
Functie: Verhuizer en emballeur/ass.huismeester
Werkzaamheden:
 Inpakken (ook export) begeleiden van vervoer enz.
 alle huiswerkzaamheden regelen o.a. storingen verhelpen, apparatuur
klaarzetten voor vergaderingen, lezingen, briefings.
 Reparaties, verhelpen aan meubilair etc. Interne verhuizingen begeleiden en
uitvoeren.

2000 – 2010

Kussendrager Bloemen BV te Gorredijk (Groothandel Bloemen/Planten)
Functie: Algemeen magazijnmedewerker
Werkzaamheden:
 vrachtwagenchauffeur bloemen/planten,levering aan supermarkten en service
verlenen aan klanten hierin.
 onderhoud wagenpark:vrachtwagens/bakbussen
 administratie wagenpark:onderhoudsbeurten/APK

1997- 2000

Keuken-Sanitairhuis vd Veen vof te Oosterwolde
Functie: vrachtwagen chauffeur/servicemonteur/magazijnmedewerker
Werkzaamheden:
 afleveren keukens en sanitair en materialen(en onderhoudswerk hierin)
 plaatsen van keukens en badkamers + alle leidingwerk (showroom en klanten)
 laden /lossen vrachtwagens met heftruck

1993 – 1997

Hadeg BV te Deventer (Groothandel in CV en Sanitair)
Functie: magazijnmedewerker/vrachtwagen chauffeur
Werkzaamheden
 leveren van cv en sanitair aanverwante goederen door heel Nederland
 licht administratief werk,controleren vracht en orderbonnen
 plaatsen van badkamers en keukens-/onderhoud showroom
 servicewerk badkamer/keukens(bij klanten thuis)

1990 – 1993

Coberco te Deventer
Functie: assistent operator sterilisatie melkproducten
Werkzaamheden:
 controleren en opstarten machines
 directe storingen verhelpen aan de machines
 steekproeven/monsters controleren en doorsturen naar lab.

1988 – 1990

Vervoerscentrum “De Klok” te Nijmegen
Functie: heftruck chauffeur/magazijnmedewerker/administratief medewerker
Werkzaamheden:
 laden en lossen van afzetbakken met tapijtheftruck
 sorteerwerkzaamheden op postcode(postpakketten)
 licht administratief werk:orderbonnen maken en tekstverwerking met
computer,labels printen etc.
 vrachtwagens laden/lossen met heftruck

Opleidingen
2011- heden

1984-1988
1983-1984
1982-1983
1979-1982
1975-1979

: Diploma Beveiliger niveau 2 (17 oktober 2011)
Theorie Afgerond (30 mei 2011)
Stage: zie werkervaring
BHV en AED (14 mei 2011)
: Hoge Lerarenopleiding Biologie-Huishoudkunde 4 jaar
: Voorbereidend leerjaar Landbouw Hoge School
: Praktijkschool voor de Rundvee en Varkenshouderij 1 jaar
: Middelbare Agrarische School 3 jarige opleiding
: Mavo -4

Aanvullende Vaardigheden:
Chauffeursdiploma CCV-B en Chauffeurspas
Cursus gevaarlijke stoffen (gedeeltelijk gevolgd)
Lasdiploma onderhands lassen Land - en Tuinbouw(booglassen)

Sterke eigenschappen
Goede communicatieve vaardigheden,flexibele instelling , kan zelfstandig werken, kan in team werken,ben
nauwkeurig,hou van orde en netheid, leergierig,sociaal en heb doorzettingsvermogen, affiniteit met
techniek en groen

Talen

Nederlands en Engels : mondeling en schriftelijk goed
Duits: mondeling redelijk.

Hobby’s

Computeren , Klussen,Lezen,Tuinieren en Vissen
Vrijwilligerswerk bij Thialf Heerenveen, als beveiliger voor de Friesland Flyers.

Persoonlijke wensen Zoek werk in heel Nederland en evt. buitenland /inzetbaar in een functie met
flexibel in de uren,mag in ploegendienst zijn en /of werk in de avond/nacht zijn, zoek tijdelijk tot vast
werk, werkbeloning in overleg.

