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Opleiding
1993 - 1994

KOB Kader- en ondernemers- opleiding
burgerlijke en utiliteitsbouw (avondschool)
Diploma gehaald

sept 1988 – juni 1991

MTS Ir. H. Buterschool
Afdeling Bouwkunde
Diploma gehaald

sept 1983 – juni 1988

LTS Cor Kakes
Afdeling Bouwkunde
Diploma gehaald

Cursussen
Koninklijke PBNA

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA) (datum
uitgifte diploma 24-06-2009 – geldigheid: 10 jaar)

Cursussen gevolg bij BOB Opleiding, Training en Advies:
Arbeidsproductiviteit
Allround uitvoerder
Gespreksvaardigheden
Uitvoerder en effectiviteit
Overig

Omgaan met conflicten (Schouten en Nelissen)

Werkervaring
vanaf november 2010

Start Kees Verkuijl Bouwservice

2000 tot oktober 2010

Heijmans (IBC in loop van tijd overgenomen door Heijmans)
Functie: Uitvoerder
Projecten: zie bijlage voor lijst van werken
Functieprofiel:
Als uitvoerder was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken op de bouwplaats, (of afhankelijk van de grootte van het
werk voor een deel daar van). Ik gaf dagelijks leiding aan de
medewerkers van het project. Het was mijn taak om op basis van
bestek en tekeningen binnen de werkbegroting en het
bijbehorende tijdschema het project zo goed mogelijk te
coördineren. Tevens was ik verantwoordelijk voor zowel de inzet
van de medewerkers als de middelen. Ook de administratie inzake
materiaal, materieel en tijd behoorde tot mijn
verantwoordelijkheden.

1992 tot 2000

MUWI van Gent (later overgenomen door IBC)
Timmerman/maatvoerder daarna doorgegroeid tot
werkorganisator (planningen, kostenbewaking, bouwplaats
organisatie) en vervolgens tot werkvoorbereider

1991 - 1992

Militaire Dienst

Vaardigheden
Computer: Excel, Powerproject, Word
Talen: Engels, Duits
In bezit van rijbewijs A, B, E
EHBO en BHV (inclusief herhalingscursussen)

Hobby’s
Motorrijden, vissen, muziek.
Profiel
Resultaatgericht, stressbestendig, collegiaal, doorzetter, enthousiast, groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Bijlage: lijst van werken Heijmans-IBC

Projecten
2009 tot oktober 2010

deeluitvoerder op project Vleuterweide (224 woningen, winkels,
parkeerkelder en parkeerdek)

2007 - 2009

zelfstandig uitvoerder project Looborch Zeist (zorgcentrum)

2006 - 2007

zelfstandig uitvoerder fase 3 Thorbeckekwartier Haarlem (78
woningen + buurthuis)

2005

tijdelijk (ivm grond bouwrijp maken e.d. op Haarlem)
deeluitvoerder Vreeswijk (200 woningen)

2004 - 2005

zelfstandig uitvoerder fase 2 Thorbeckekwartier Haarlem (40
woningen)

2004

tijdelijk (ivm grond bouwrijp maken e.d. op Haarlem)
deeluitvoerder ´Het Funen´ Amsterdam

2002 - 2004

zelfstandig uitvoerder fase 1 Thorbeckekwartier Haarlem (71
woningen)

2002

deeluitvoerder project Zoetermeer (342 woningen)

2001

zelfstandig uitvoerder Ypenburg (53 woningen)

2000

deeluitvoerder Ypenburg (281 woningen)

