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Profielschets:
Na een zeer gevarieerde loopbaan waarbij ik diverse managementfuncties heb bekleed ben ik nu ruim 10 jaar
werkzaam als ontwerper en constructeur. In mijn loopbaan heb ik met uiteenlopende specialismen te maken
gehad waaronder verandermanagement, acquisitie, projectmatig werken, opzetten van nieuwe afdelingen, enz..
Naast het ontwerpen en construeren regelde ik ook deels de werkvoorbereiding, het opgeven van eventuele
leveranciers voor de onderdelen uit mijn ontwerp met een prijsindicatie. Gedurende het productieproces stond ik
in nauw contact met de productie om te zorgen voor een “as build” tekening en de klant voor een correcte
levering van het product.
Tijdens mijn loopbaan heb ik naast de inhoud van de opdrachten ook aandacht besteed aan het effectief
communiceren en begeleiden van de teamleden/klanten.

Opdrachten en opdrachtgevers:
 Herstructureren verkoop in Nederland en België in opdracht van een klant, opstarten verkoop in China,
Hongarije en Roemenië.
 Begeleiden in het starten van een bedrijf welke goederen uit China importeert (STF-Products).
 Ontwerpen en bouwen diverse websites en webwinkels (Netfiets v.o.f., H.O. Grooten).
 Ontwerpen en construeren volautomatische machine voor produceren betonnen veeroosters voor export
naar o.a. Rusland, China, Duitsland en Oostenrijk. (Lammers Formen- und Maschinenbau GmbH & Co.KG,
Haren, Duitsland).
 Ontwerpen en construeren volautomatische mobiele schuurmachine voor houten malplanken (Lammers
Formen- und Maschinenbau GmbH & Co.KG, Haren, Duitsland).
 Ontwerpen en uitwerken van badkamer meubilair van hardsteen voor de exclusieve markt (Sani Art,
Winschoten)
 Implementeren van SAP in bestaande groothandel voor fietsen en het ontwikkelen van een website
gekoppeld met SAP (Epi Kuiper, Winschoten).

Ontwerpbureau van der Leeuw
Werkervaring:
2005 – heden: Zelfstandig ondernemer:
Verkoop, ontwerper/constructeur, websites ontwikkelen, begeleiden organisaties.
2000 – 2005: Presswood Grootkeuken Industrie:
Systeembeheer.
1997 – 2005: Roestvaststalen Producten Handelsmij:
Bedrijfsleider, nieuw product op de markt zetten.
1995 – 1997: Wigro Groothandel in fietsen en fietsonderdelen:
Directeur/eigenaar.
1991 – 1995: Presswood Ter Apel:
Technisch commercieel medewerker.
1990 – 1991: Ajax-Ziegler Carroseriebouw:
Productieleider.
1986 – 1990: Autobedrijf Letmaath:
Chef werkplaats.

Opleidingen en trainingen:
2013
Cursus Chinees voor beginners,
2011
Verdiepingsdag teams bij 3PK kennishuis,
1994
CAD/CAM programmeren,
1992
Hoger management ISW,
1991
Middel management ISW,
1986
M.T.S. Motorvoertuigentechniek,
1985
Algemene Basisopleiding recreatiesportleider A,
1984
M.T.S. Werktuigbouwkunde,
1983
Certificaat PLC besturing,
1980
M.A.V.O..

Talenkennis:
Engels en Duits, spreken en lezen goed, schrijven redelijk. Beginner Chinees

Specialismen:








Coachen/begeleiden bedrijven op het gebied van communicatie
(re) organiseren door aanbrengen van systematiek
3d CAD-tekenen, Hicad, Autocad, Ironcad, PC Draft, Designcad
Analyseren van problemen
Communicatie
Technisch inzicht
Verkoop binnen/buitenland

