
Curriculum Vitae

Naam: Jos Kleinjan

Adres: Kolonieweg 5a

Postcode: 7645 BB

Woonplaats: Hoge Hexel

tel.: 0546-697070

Mobiel:

E-mail: info@joskleinjan.nl

Geboortedatum: 9-4-1980

Nationaliteit: Nederlandse

Burgelijke staat: Gehuwd

Rijbewijs: B-C-E

opleidingen

1992 - 1994 LBO Noordik te Vroomshoop (mataaltechniek incl. lasdiploma)

1994 - 1998 SBW Zwolle (machinist GWW)

2000 SBW Harderwijk (hijsen met grondverzetmachines)

2002 - 2006 Fundeon Hengelo (uitvoerder GWW)

cursussen

2005 VCA vol 

2013 EHBO - BHV  / reanimatie

2012 veiligheid langs het spoor

2013 code 95 (cursus t.b.v. chauffeursdiploma)

Diverse poortinstructie's en Deltaliqs van Gasunie / NAM

Life Saving Rules NAM

Werk ervaring

1996 - 1997 Gebr.Kleinjan loon en grondverzetbedrijf Daarle

Branche: GWW

Functie: tractor chauffeur / leerling machinist

Werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden.

1997 - 2006 Gebr.Kleinjan loon en grondverzetbedrijf Daarle

Branche: Grond, weg en waterbouw

Functie: machinist hydraulische graafmachine - wiellaadschop

Werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden.

Ervaring:laatste 6 jaar gestationeerd bij Ballast Nedam te Nijverdal t.b.v. alle voorkomende werkzaamheden.

2006 - 2007 Gebr.Kleinjan loon en grondverzetbedrijf Daarle

Branche: Grond, weg en waterbouw

Functie: planner gehele personeels bestand.

Werkzaamheden: dagelijkse planning van 65 medewerkers.

Ervaring: inzicht in efficient inzetten van medewerkers en machines.

2007 - 2009 Gebr.Kleinjan loon en grondverzetbedrijf Daarle

Branche: Grond, weg en waterbouw

Functie: calculator / uitvoerder

Werkzaamheden: calculeren kleine bouwprojecten / begeleiden van onderhande projecten.

Ervaring: inzicht in de prijstechnische kant van de werkzaamheden.

2009 - 2013 Gebr.Poppink loon en grondverzetbedrijf Daarle

Branche: Grond, weg en waterbouw

Functie: uitvoerder

Werkzaamheden: begeleiden en realiseren van projecten.

Ervaring:  grondwerk        - (natuur en cultuurtechnisch) - bouw rijp maken

                   kunstwerken   - opsluitdamwanden - taludbekledingen - stuwen

                   leidingbouw    - inrichten tracé t/m clean up

                   sloopwerk        - slopen van gebouwen - overleg met asbestsaneerder

                   straatwerk        - handmatig/machinaal - plaatsen van keerwanden

2013 - heden Jos Kleinjan infra Hoge Hexel

Branche: Grond, weg en waterbouw

Functie: uitvoerder gww - toezicht houder - machinist - chauffeur

Werkzaamheden: meewerken of begeleiden van alle voorkomende werkzaamheden.

Ervaring: zie bovenstaande lijst.

talen

Nederlands Moedertaal, uitstekend

Duits goed

Engels goed

mailto:info@joskleinjan.nl

