Curriculum Vitae
GERARD HIDDO VAN DELLEN
DOELSTELLING____________________________________________________________
Info opleidingen en werkervaring

ERVARING_________________________________________________________________
januari 2009 t/m heden
Opstarten eigen bedrijf Van Dellen Techniek
NEN3140 keuring elektrische arbeidsmiddelen
Allround monteur WTB/E
maart 2007 tot heden Philips Healthcare (shavers)
Storing monteur 5 ploegen
 Storingen en onderhoud aan productie machines en eventuele
voorstellen tot verbeteringen aandragen en uitvoeren

Joure

Drachten

december 2001 t/m februari 2007 Koninklijke Luchtmacht Vliegbasis Leeuwarden
Specialist gronduitrusting (ZIE 1995-2000)
 Na BBT contract in 2000 was het niet mogelijk om te
blijven maar eind 2001 werd ik benaderd of ik ook terug
wilde komen in mijn oude functie en hierop heb ik
positief gereageerd
 Uitzending in 2003 van 3 maanden naar Kirgizië
 Oefeningen in o.a. Amerika, Canada, Spanje, Noorwegen
 Opbouw F16 detachement 3weken Kandahar Afganistan
 Door de hogere uitzenddruk en vele oefeningen besloten
om de KLU te verlaten en zo meer thuis bij het gezin te zijn

juni 2000-december 2001 Cramm
Hydrauliek monteur
 nieuwbouw, onderhoud en revisie van
-diverse hydraulische systemen bouwen en testen
voor de mega luxe jachtbouw
-monteren en in bedrijf stellen van bovengenoemde
systemen
-tevens de elektrotechniek hiervan opbouwen en testen
inclusief plc besturing
-onderhoud en storingen aan hydraulische systemen in
de industrie
-Kaeser compressoren opleiding + onderhoud in industrie

Leeuwarden

1995-2000 Koninklijke Luchtmacht
Vliegbasis Leeuwarden
Specialist gronduitrusting
 Onderhoud reparatie en revisie:
-hydraulische testapparatuur
-aggregaten
-koeltechnische apparatuur
-verbrandingsmotoren
-compressoren
-huishoudelijke apparaten
 Uitzending 3 maanden in Italië in verband met acties in het voormalig
Joegoslavië
-opbouw en onderhoud van technische installaties op
de vliegbasis Villafranca en Amendola in Italië
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1994-1995
Friesland Frico Domo I Dairy Foods
Onderhoudsmonteur
 onderhoud, reparatie, revisie en afstellen van:
-fabricagelijnen van blikproducten
-ontwikkelen van vernieuwingen in de productielijnen

Leeuwarden
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OPLEIDING________________________________________________________________
December 2011
 VCA voor leidinggevenden Reg. Nr. 9747636/2/NL/148901
2010/ 2011
 Diverse machine opleidingen intern Philips Drachten

Juni 2010
 STEK diploma omgewisseld voor diploma koelinstallaties Cat.1
met registratie nummer E06488
December 2009
 Cursus programmeren LOGO Siemens
Augustus 2009
 Keurmeester klimmaterieel NEN 2484 en NEN/EN 1004
Vanaf maart 2007 Philips tot heden
 Diverse cursus, machine gerelateerde opleidingen
 Opfriscurcus NEN3140 + VP aanwijzing

December 2004
SBK
Cursus NEN EN 50110/NEN 3140
-theorie
-praktijk

Gorredijk

Drachten

Utrecht

Utrecht

Hengelo
Drachten

Woensdrecht

1999-2001
Noordelijke Hogeschool
Eerste monteur bedrijfsinstallaties (VEV)
 -wisselstroommachines
 -transformatoren
 -installatietechniek
 -NEN1010
 -tekeninglezen
 -praktijk

Groningen

1995-2000 Koninklijke Luchtmacht
 -technische opleiding LETS Schaarsbergen
 -koeltechniek STEK diploma
 -diploma logistiek medewerker
 -cursus veilig werken met asbest
 -cursus NEN 3140

Woensdrecht

1989-1994 MTS
Diploma werktuigbouwkunde
 -technologie 1
 -technologie 2
 -werktuigbouwkunde 1
 -CAD/CAM
 -mechanisatie (pneumatiek, hydrauliek en besturingtechniek)
 -installaties(warmtewerktuigen, pompen en compressoren)

Leeuwarden
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1985-1989 LTS
Diploma motorvoertuigentechniek
 -nederlands, engels
 -wiskunde
 -natuurkunde
 -vaktheorie
 -vaktekenen
 -praktijk

Dokkum

Rijbewijzen
 -A, B+E en C
 -heftruckrijbewijs

INTERESSES______________________________________________________________
Werken met hout o.a. meubels en speelgoed maken, motorrijden, reizen, kanoën,
repareren technische onderdelen.
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