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Opleiding :
-

H.T.S.

Werktuigbouw aan de Amstel H.T.S. te Amsterdam diploma 1988.
Differentiatie: energie.
Post HBO
Bedrijfskunde cursus aan de H.T.S.- Amsterdam.
Certificaat: 1989
Post HBO
Opleiding gebouwbeheersystemen aan de PTO-Utrecht.
Certificaat: 1995
Warmtekracht koppeling 1996
Energieconsulent, theoretisch deel, diploma juni 1999
Niet conventionele energietechnieken in 2001.
Inkoop van gas en elektriciteit in 2004 )
EPA-Utiliteit (energie prestatie advies Utiliteit) in 2005)
Diverse symposia op gebied van onderhoud, technisch beheer en binnenmilieu

Relevante ervaring :
-

Vanaf 2001 tot heden eigen bedrijf onder de naam RM Facilitec.

-

Vanaf april 1999 tot maart 2001. Detachering
Functie: Hoofd Infra & Huisvesting Ad Interim.
Kerntaken: Opzetten van nieuwe interne structuren en samenwerkingsverbanden, het verbeteren
van het technisch beheer. Circa 250.000 m2 bruto vloeroppervlak aan kantoren en diverse soorten
werkplaatsen . Budgetverantwoordelijkheid 6 mln. euro. Het leiden van diverse projecten op
bouwkundig, werktuigbouwkundig en meet-& regeltechnisch gebied. Het doen van
energiebesparingvoorstellen en realiseren van diverse projecten op energiebesparinggebied.

-

Vanaf september 1998 tot april 1999. Detachering als Hoofd technische dienst Ad Interim bij een
zuivelfabriek van Campina. (8 man personeel, budget circa 1,2 mln euro.)
Functieonderdelen: leidinggeven (verbeteren organisatie/taakverdeling) en procesverbetering.
Projecten: Het vervangen van de NH3 koude-installaties, energieonderzoek persluchtsysteem,
optimalisatie van de beluchting waterzuiveringsinstallatie.

-

Installatiebedrijf. Vanaf september 1995 tot september 1998. Functie: Hoofd afdeling onderhoud
en beheer (11 man personeel, omzet >1 mln euro). Functieonderdelen: Relatiebeheer, acquisitie,
leiding geven, opstellen onderhoud- en beheerconcepten, opstellen van offertes op gebied van
onderhoud & technisch beheer, werktuigbouwkundige en meet-& regeltechnische installaties.

-

Vanaf december 1989 tot september 1995. Detacheringsorganisatie. Detachering binnen facilitaire
dienst defensiebedrijf. Functie: Projectmedewerker/leider aan klantzijde in grootschalig
nieuwbouwproject met meerdere gebouwen en werkplaatsen (125 mln. euro). Functieonderdelen:
Opstellen PVE’s, coördinatie tussen bouwdirectie en klant, in bedrijf stellen / overnemen van
(gebouwgebonden) installaties en systemen. Verantwoordelijk aan de klantzijde voor het invoeren
van een grootschalig gebouwbeheersysteem.

Wilt u volledige en uitgebreide CV ontvangen? Gaarne verzoek via e-mail

