Curriculum Vitae
Persoonsgegevens:
Naam

: Landa

Voornaam

: Wilfred

Geboortedatum

: 5 januari 1971

Geboorteplaats

: Bergen op Zoom

Nationaliteit

: Nederlandse

Burgerlijke staat

: gehuwd

Rijbewijs

:B/C

Contactgegevens:
Adres

Steijnstraat 2
4615 GH Bergen op Zoom

GSM

06‐22667176

Email

wilfred.landa@gmail.com

Website http://www.plantdat.nl
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/wilfred-landa-6112783b

Algemene Opleidingen
1 juni 1987

Mavo D ‐ Rijksscholengemeenschap, Bergen op Zoom

31 juli 1992

MTS Weg,‐ en Waterbouwkunde Spectrum‐College, Breda

Vakopleidingen
16 december 1998

Kwaliteitszorg Directie UAV - Koninklijke PBNA, Arnhem

5 maart 1999

Bestekschrijver / Contractvoorbereider - Koninklijke PBNA, Arnhem

30 maart 1999

Directie UAV - Koninklijke PBNA, Arnhem

Cursussen
7 februari 2001

Certificaat Firecontrol – Kleine Blusmiddelen

20 september 2007

Certificaat Flex train – Document Security

21 maart 2012

Certificaat Kobra Fire equipment b.v. – Beheerder Brandmeldinstallatie

Voor meer inzage in al mijn Cursussen bezoek mijn website : http://www.plantdat.nl

Curriculum Vitae
Werkervaring afgelopen 10 jaar
Technische dienst – Hotel Stadspark, Bergen op Zoom.
Taken: Het beheren en onderhouden van de aanwezige technische installaties in het hotel en ook het
aanwezige Wellness centrum met 7 baden, 3 sauna's, stoomcabine en een behandelgedeelte met 11
behandelruimtes. Het oplossen van storingen aan alle aanwezige installaties. Het onderhouden van
alle aanwezige kamers, keuken restaurant, zalen en groen rondom het hotel.
Tijdvak: 1 oktober 2011 t/m 30 juni 2012 en 2 januari 2014 t/m 9 maart 2015
Buitendienstmedewerker Waterveiligheid – Bureau de Wit, Almere
Taken: Het verzamelen van drinkwatermonsters bij klanten t.b.v. Legionella onderzoek. Adviseren van
klanten in het kader van de waterveiligheid en legionellapreventie. Het controleren van de
waterkwaliteit van zwembaden en het nemen van watermonsters voor verder onderzoek. Het
controleren van terugstroombeveiligingen in waterleidingen in hotels, verzorgingstehuizen etc.
Registreren van alle keuringen t.b.v. Het keuringsrapport voor de klant.
Tijdvak: 1 juli 2012 t/m 31 december 2012
Technisch medewerker plantenkwekerij Grow ‐ Group, Lepelstraat
Taken: Het zaaien van planten in steenwolpotten. Het afrijden van steenwol van
zaaimachine de kas in. Het uitrijden van planten met een uitzetwagen. Het plegen van onderhoud aan
verschillende aanwezige machines, lichtinstallaties, bewateringsinstallaties en de kas zelf. Het laden
van planten voor levering aan klanten. Het uitvoeren van uiteenlopende taken ten behoeve van het
hygiëne-protocol. Het uitvoeren van identiteitscontroles bij ingehuurd personeel.
Tijdvak 16 april 2006 t/m 31 mei 2011
Voor meer inzage in al mijn werkervaring bezoek mijn website : http://www.plantdat.nl

Competenties
Werken volgens de regels
Kaders zijn duidelijk. Interpreteren ervan is moeilijk. Maar juist het toepassen ervan en werken volgens
de regels geeft structuur en zorgt voor een verantwoorde en veilige werk en leefomgeving. Daar zet ik
mij graag voor in, zowel controlerend als adviserend. Werkervaring opgedaan als Toezichthouder bij
Rijkswaterstaat en als medewerker Waterveiligheid / Legionellapreventie.
Ontdekken en verkennen
Blijven kijken om overzicht te behouden en afwijkingen te constateren. Overzicht is vaak belangrijk om
goed te kunnen blijven functioneren. Het helpt om preventief problemen te kunnen voorkomen. Vooral
tijdens mijn functie als Medewerker Technische Dienst moest ik blijven verkennen tussen alle
apparatuur.
Leren
Open staan voor nieuwe ervaringen en daar alles van willen weten en goed in willen zijn. Dat
betekend leren voor mij. Als je niet meegaat met de veranderingen of verbeteringen die betrekking
hebben op je werk, dan kun je ook je functie niet goed blijven uitvoeren is mijn mening. Je bent nooit
te oud om te leren.
Vernieuwen en vooruit denken
Dit betekend voor mij dat we moeten blijven vernieuwen om te verbeteren. Door het verzamelen van
negatieve invloeden uit het verleden en hiermee rekening te houden bij nieuwe projecten kun je deze
invloeden voorkomen. Door dit continu te blijven doen ontstaat er een kwaliteitssysteem.
Voor meer inzage in al mijn competenties bezoek mijn website : http://www.plantdat.nl

