
Curriculum Vitae
Vrachtwagenchauffeur (inter)nationaal

Persoonlijke gegevens
Naam Franciscus Clemens Maria van Vliet

Telefoonnummer 0644194353

Geboortedatum 14-07-1956

Geslacht Man

Straat Westzeedijk 493

Postcode 3024EL

Plaats Rotterdam

E-mailadres fcmvanvliet@hotmail.com

Persoonlijke presentatie

Chauffeur 60 jaar woonachtig in rotterdam zoekt werk binnen buitenland in alle
soorten van transport met meer dan 40 jaar ervaring.

Werkervaring en nevenactiviteiten

Beroepen(en)

Vrachtwagenchauffeur buitenland zwaantrans amsterdam-nabek rotterdam

mei 2016 - aug 2016 | 40 p.w.

stukgoed met tautliner open dak, open vloer, zijbeladingen van rollen staal, pakken hout,  bundels pijp,

rollen papier, enz.....

DIT WERK WAS TE ZWAAR VOOR MIJ>

Vrachtwagenchauffeur buitenland bos inc. winnipeg manitoba canada

nov 2012 - dec 2015 | 40 p.w.

Graanvervoer naar de verenigde staten, onderhoud machines , afzetting land en veevervoer naar feed

Lots, inzaaien oogsten en onderhoud machines silo's en gebouwen

Tractorchauffeur Bos inc. Winnipeg manitoba Canada

jun 2012 - okt 2012 | 40 p.w.

graan vervoer van het land naar silo

chauffeur koel- en vriesvervoer Nedexco

nov 2007 - mrt 2012 | 40 p.w.

levensmiddelen naar geheel Frankrijk



Chauffeur geconditioneerd vervoer post-kogeko maasdijk

mrt 2007 - okt 2007 | 40 p.w.

ferry (onbegeleid) voorladen voor Engeland met groente en fruit

chauffeur containervervoer buitenland van wijngaarden driebruggen

dec 2003 - feb 2007 | 40 p.w.

zeecontainer buitenland

chauffeur koel- en vriesvervoer schuitema c1000 woerden

nov 2002 - dec 2003 | 40 p.w.

bevoorraden c1000 winkeldistributie

chauffeur geconditioneerd vervoer (internationaal) van wijngaarden driebruggen

jan 1993 - okt 2002 | 40 p.w.

internationaal-stukgoed-luchtvracht-geconditioneerd door geheel europa incl. oostblok

Chauffeur kipauto de bruyn oudewater

jan 1983 - jan 1993 | 40 p.w.

transport van asfalt-zand-grind-grond

chauffeur pakketdienst de ruiter expeditie oudewater

jul 1974 - jan 1983 | 40 p.w.

van 12 t/m 120 pakketten afleveren in rotterdam en/of den haag

Opleidingen en cursussen

Opleiding(en)

algemene metaaltechniek (lts)

jun 1970 - jun 1972 | Diploma: Ja

algemene metaaltechniek (lts)

mavo-3

mei 1967 - jun 1970 | Diploma: Nee

Cursus(sen)

chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer (cursus)

mei 1980 - jun 1980

chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer (cursus)



Vaardigheden, competenties en interesses

Talen

Taal Mondeling Schriftelijk

Engels Uitstekend Uitstekend

Duits Goed Goed

Rijbewijzen

AM  B  BE  C  C1 

C1E  CE  D  D1  D1E 

DE 

Competenties

Kwaliteit leveren

Plannen en organiseren

Interesses

sport

muziek


