MARK RUITER
Projectmanagement
Uw aanvulling binnen de onderneming

PROFIEL
Mark Ruiter (40 jaar, getrouwd, 2
kinderen, trotse Dordtenaar).
Ik heb diverse metaal gerichte
beroepsopleidingen gevolgd en deze
afgesloten met de avond-MTS.
Ooit ben ik gestart als lasser, en via
procesoperator aan diverse
snijmachines, langs werkvoorbereiding
tot aan leiding geven en
management, heb ik mij de
afgelopen jaren kunnen ontwikkelen.
Mijn capaciteiten zijn heel breed. Om
die reden heb ik deze CV
samengesteld met de informatie
welke voor deze functie het meest
relevant is.
Op mijn persoonlijke website kunt u
mijn overige werkervaringen vinden.

CONTACT

Er zijn verschillende manieren waarop projecten georganiseerd, voorbereid,
gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Ik ben zeer goed in staat om dit
binnen de bedrijfscultuur vorm te geven of indien de wens daar is om
nieuwe procedures uit te werken en vorm te geven.

WERKERVARING
Torza, Ontwikkelaar (eigenaar)
Mei 2011 – Heden
Vele projecten opgezet, uitgewerkt en opgeleverd. Alles in het kader van
digitalisering vanuit mijn productieachtergrond. Zie www.torza.nl voor al mijn
projecten.
BLC de Kruijf, Operational Manager (interim)
Okt 2018 – Dec 2019
Naast het vervullen van management taken ook verantwoordelijk voor het
uitwerken en tijdens de uitvoering begeleiden van alle
constructiewerkzaamheden in de werkplaats en op locatie.
Rotterdam Steel Works, Diverse functies (ZZP)
Mei 2018 – Heden
Binnen mijn takenpakket behoort ook het begeleiden van de wat meer
complexe projecten. Denk aan projecten met extra bewerkingen of
gevraagde certificeringen.
Thure Snijtechniek, Eigenaar

WEBSITE:
ikzoekmark.nl

Dec 2011 – Apr 2018
Dit bedrijf vanaf 0 opgebouwd, naast de taken welke bij een ‘single owner’
horen was 1 van mijn taken het geheel uitwerken van alle projecten inclusief
de benodigde certificeringen. Daarnaast het begeleiden van de uitvoering
en verantwoordelijk voor de oplevering bij de klant.

E-MAIL:
mark@torza.nl

EIGENSCHAPPEN

TELEFOON:
0653403737

HOBBIES
Gezin
Scripten
Formule 1
Ondernemen
Fietsen
Sporten

QUOTES
Niet ergeren maar verbazen.

Bij de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test kom ik naar voren als een
'Verdediger' (ISFJ-A - de Beschermer onder de MBTI-types). en herken mij
dan ook in de volgende eigenschappen: gedetailleerd, plichtsbewust,
traditioneel, loyaal, geduldig (niet altijd...), praktisch, georganiseerd,
dienstgericht, toegewijd, beschermend, zeer nauwgezet, verantwoordelijk.

VAARDIGHEDEN
Microsoft Office, Windows, AutoCAD, Draftsight, Lantek, ProFirst,
Diverse ERP pakketten, PHP, MySQL, jQuery / Java

Je zorgen maken is de verkeerde kant
op fantaseren.

AANBEVELINGEN

Sometimes you just have to lick the
stamp and send it.

Te vinden op mijn LinkedIn pagina: www.linkedin.com/in/mrmarkruiter

