Hi, mijn naam is Willem de Vries
Controls Project Engineer
Maak kennis met onze Willem. Na zijn studie op de HAN
Automotive Campus en zijn eerste werkervaring opgedaan te
hebben bij Bosch Thermotechniek Deventer is op zoek naar
een nieuwe uitdaging in de Technische Automatisering.
Tijdens zijn studie heeft Willem zich gespecialiseerd in
Automotive Testing en bij Bosch heeft hij zich verder
ontwikkeld in LabVIEW. Willem vindt een combinatie van
softwareontwikkeling en testen erg interessant omdat je
hiermee direct impact ziet van wat je op een gestructureerde
wijze hebt gebouwd en opgeleverd.
Willem is iemand die goed in teamverband kan werken maar die ook erg gemakkelijk
alleen werkt. Willem omschrijft zich het beste als een communicatieve, behulpzame
collega die graag een stapje extra zet om elke klus geklaard te krijgen. Willem gaat
grondig te werk en let daarbij op details. Hij beschrijft daarbij zaken helder en leert
snel.
Tijdens zijn afstudeerstage heeft hij in korte tijd nieuwe software en methodieken
eigen gemaakt en vervolgens zelf software ontwikkeld. Bij Bosch heeft hij zich verder
ontwikkeld op het gebied van LabVIEW in de combinatie met hardware.
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Formule 1

Teamplayer

Reisbereid

Ervaring

Technical Support Engineer Software

Jr PLC / Test Engineer
Ndus3
Arnhem
Sep 2020 - heden
Inzetbaar als Junior PLC Test Engineer in het
machine- en apparatenbouw of Automotive
domein. Willem heeft een achtergrond als
techneut waardoor hij mechanisch, elektrisch,
hydraulisch en software onderlegd is. Willem is
daarbij een echte aanpakker, leergierig en een
teamplayer waardoor hij snel onderdeel is van het
team en eﬀectief aan de slag kan.

Productiemedewerker
Pon Logistics
Harselaar
Sep 2017- Jan 2018
Medewerker aan de AFL productielijn, waar
een autoband automatisch wordt
gemonteerd op een velg. Willem was
onder andere bezig met het oplossen van
kleine storingen en het balanceren van een
wiel.

Opleiding

Bosch Thermotechniek
Deventer
Okt 2020 - Heden
Willem was hier verantwoordelijk voor het
testprogramma van Bosch testopstellingen van
boilers en CV-ketels. Activiteiten waren
bijvoorbeeld aanpassingen doorvoeren en
documenteren.

Stagiair Automotive Testing
Altran Engineering
Helmond
Sept 2019 - jun 2020
Testprocedures beschrijven en diverse taken van test
engineers overnemen zoals proefstands klaarzetten
en het uitvoeren van metingen. Uitvoering van een
eigen opdracht waar een programma in LabVIEW is
geschreven voor het genereren van analoge signalen
voor de aansturing van servo-hydraulische cilinders.

Allround Horeca Medewerker
Eethuis de Heuveltjes
Voorthuizen
Jul 2011 - Aug 2019
Willem begon hier als afwasser en werkte hier
uiteindelijk als kok en bediende en in de
wintermaanden ook als klusjesman.

Han Automotive

HAVO

HAN
Arnhem
Sept 2014 - jun 2020

Johannes Fontanus College
Barneveld
Sept 2009 - jul 2012

Ndus3 Academy

Han Automotive propedeuse

ISTQB
CoDeSys 3.5
Python (in progress)
LabVIEW Core 2

HAN
Arnhem
Sept 2014 - sept 2016
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