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Persoonlijk profiel
Mijn naam is Remco Hoogervorst en ik ben sinds 2011 door onderstaande werkervaring en mijn passie voor techniek gestart met mijn eigen bedrijf genaamd Cotechma.
Ik ben positief ingesteld, meedenkend vanuit een vroeg stadium, heb een groot oplossend vermogen en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Verder ben ik stressbestendig en heb een groot doorzettingsvermogen. Orde en netheid staan hoog in het vaandel. U heeft te maken met een eerlijk en doelgericht
persoon die flexibel en spontaan is. Het zelfstandig oplossen en geven van technische ondersteuning is mijn passie!

Opleidingen en cursussen
HTS
KMBO
LTS

2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2002
2001
2000

Deelcertificaten verspaningstechnologie en processen
Fijnmechanische techniek en processen
Fijnmechanische techniek en procesesen (Lassen tig/mag en elektrisch nivo 1)
D nivo Fijnmechanische techniek (Lassen tig/mag en elektrisch nivo 1)

Managemant (in company) gericht op TPM (Total Productive Maintenance)
Certificaat Interne Auditen (in company)
Cursus Lassen tig en mig/mag
Vapro Kaderfuncitionaris
Bmwt-Train Cursus Heftruck
VCA (vol) Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende
VCH (Veiligheids Certificaat Heftruck)
Microsoft Office (word, Excel en powerPoint) en fotoshop.
Certificaat NEN-EN 50110/ NEN 3140
Certificaat (ISO 9002) VEV bedrijfsvoering NEN 3140
Pneumatiek/Hydroliek (ROVC Certificeringen)
Elektrisch schakelen
(ROVC Certificeringen)
EHBO/BHV

Werkervaring
2011-heden

Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Extra informatie

Cotechma
ZZP'er
Cotechma is een jong en dynamisch bedrijf.
Cotechma levert ondersteuning bij technische werkzaamheden voor bedrijven en particulieren.
Onze kracht ligt in het vinden van praktische oplossingen voor technische problemen.
Wij leveren zowel advies, als mankracht.
Door de compactheid van ons bedrijf kunnen we onze klanten snel en flexibel bedienen.
Recent project: Akzo Nobel te Wapenveld, ruim een jaar werkzaamheden uitgevoerd onder andere:
Ondersteuning van de TD, laswerkzaamheden rvs, elektra, hydroliek en onderhoud aan het volledige
machine park (voor meer info zie www.cotechma.nl)

1997 - 2010

Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Extra informatie

HG International B.V.
Teamleider Kunststofverwerkende Afdeling (K.V.A.)
De veiligheid binnen de K.V.A. : naleving van Veiligheids- en Arborichtlijnen (5S)
De realisatie van de dag- en weekplanning
De kwaliteit van geproduceerde producten
Het optimaal functioneren van de blaas-/spuitgietmachines
Preventieve onderhoud en controles uitvoeren
Orde en netheid van de werkplek (5S)
Het (preventieve) onderhoud van de productiemiddelen conform werkvergunningen / werkinstructies
Vanuit de functie Technisch Medewerker promotie gemaakt tot Afdelingsmanager K.V.A. met alle bijbehorende
taken waaronder budgetbeheer, productie optimalisatie, kwaliteitsbeheer, veiligheid, personeelszaken
en tevens Technisch onderhoud van het volledige machinepark (15 blaasmachines, 3 spuitgietstrekblaasmachines
en 5 spuitgietmachines). Hoofdverantwoordelijk voor het opzetten van de gehele productie van flessen en doppen
in eigen beheer van HG. Productie groei gerealiseerd van 1 miljoen flessen naar 13 miljoen flessen op jaarbasis.

1995-1997

Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Schotte B.V.
Medewerker TD
Schotte is een kunststofverwerkend bedrijf waarbij ik verantwoordelijk was voor het Technisch onderhoud
en ombouwen van blaas- en spuitgietmachines.

1991-1995

Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Flestic B.V.
Medewerker TD
Flestic is een kunststofverwerkend bedrijf, een leverancier van plastic flessen waarbij ik verantwoordelijk was
voor het fabriceren en proefblazen van de flessen en doppen. Daarnaast had ik de verantwoordelijkheid voor
kwaliteitsbeheer en als ploegbaas, het optimaal functioneren van de machines en de aansturing van het personeel.
Flestic is een bedrijf dat zich voornamelijk bezig houd met het ontwikkelen van nieuwe producten waarbij mijn taak

o.a. was het proefblazen en spuitgieten van verschillende producten.

1988-1991

Bedrijf:
Functie:
Werkzaamheden:

Machinefabriek Rotijn B.V.
Machinebankwerker en Werkvoorbereider
Het werken met CNC-machines, conventioneel draai- en freesmachines, fijnmechanische techniek en verantwoordelijk
voor de werkvoorbereiding, planning.

Cotechma beschikt over de kennis en ervaring om een totaalpakket te bieden aan particulieren en bedrijven. Mede door de compactheid van ons bedrijf kunnen wij onze klanten
snel en flexibel bedienen. U heeft maar met één bedrijf en één aanspreekpunt te maken, waardoor vaak sneller en efficienter gehandeld kan worden. Hierdoor kun u zich blijven
richten op datgene dat voor u belangrijk is. Veiligheid en kwaliteit staan bij Cotechma voorop bij alle werkzaamheden. Wij stellen hoge eisen en zijn op de hoogte van de laatste
veiligheidseisen door middel van het volgen van cursussen o.a. VCA.
Referentie
HG International b.v.
Mevrouw D.M. Dijk, Manager P&O
Damsluisweg 70
1332 EJ ALMERE
036-5494700
Akzo Nobel
De heer T. Visser Hoofd techniesche Dienst
Zevenakkersweg 4
8191 AA Wapenveld
038-4471911

