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 Expert in supply chain management, inclusief; warehousing, douane, documentatie 
en wereldwijde logistieke oplossingen. 

 
Mijn specialismen 
Ik heb ruime ervaring in het strategisch plannen en succesvol uitvoeren van alle aspecten binnen de internationale 
projectcoördinatie en supply chain management, inclusief: 

 Opzetten magazijn , transport, importeren en exporteren van goederen. 
 Documentenbeheer van logistieke en financiële processen en calculatie van de verwachtte kosten en risico’s. 
 Opzetten, verbeteren, uitvoeren en coördineren van (nieuwe) bedrijfsprocessen en ISO 9001 

procedures binnen verschillende bedrijven.  
 Verbeterprojecten binnen de organisatie m.b.t. inkoop, logistiek en documentatie. 
 Begeleiden en opleiden van (nieuwe) medewerkers en logistieke dienstverleners. 

 
 Ervaring 

Senior Project coördinator bij Simed International BV. 
12 jaar ervaring in de gezondheidszorg sector, met het organiseren 
van  wereldwijde project logistiek, projectcoördinatie en supply 
chain beheer incl. begrotingscontrole. Ik werkte veelvuldig met 
internationale betalingsinstrumenten  zoals documentair krediet 
en overheidsleningen (ORIO/KfW/Ex-Im). 
Mijn taken bestonden onder andere uit: Risicoanalyse contracten, 
inkoop, importeren, exporteren en transport van de apparatuur. 
Ook project administratie, planning en begrotingscontrole, 
documentatie en facturatie aan de klanten. En het begeleiden van 
project coördinatoren en procesverbeteringen. 
 

Kwaliteit - en proces coördinator bij Sentega Etiketten BV. 
Hier was ik verantwoordelijk voor het Kwaliteit Management Systeem (ISO 9001:2000),inclusief: 

 Implementatie van het KMS bij het verkoopkantoor in Duitsland.  
 Afhandeling van klachten en het invoeren van corrigerende maatregelen. 
 Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu en uitvoeren en opvolgen van de RI&E, PGS-15 richtlijnen. 
 Tijdens mijn werk de HBO opleiding Kwaliteit- en Proces management voltooid. 

 

Professionele vaardigheden :  Persoonlijke vaardigheden: 
 (Voor)calculeren logistieke kosten 
 Supply chain management incl. 3rd party logistics 
 Expert in opmaak Export documentatie (inclusief CMR, AWB, BL, CvO and EUR-1) 
 Projectadministratie, planning en budgetcontrole 
 Werken met internationale betaalinstrumenten 
 Expert met Excel, ervaring met verschillende ERP-systemen 
 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

 Analyseren en verbeteren werkprocessen  
 Uitstekende plannings- en organisatievaardigheden 
 Creatief probleemoplossend en analytisch denkvermogen 
 Proactief  
 Werk goed zelfstandig  en in teamverband  
 Cultureel sensitieve onderhandelingsvaardigheden 
 Stressbestendig 
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Project referenties 
Tamale Teaching Hospital – Ghana Periode:  2010 – 2015 Leveringsconditie: CIP Tamale, Ghana Uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling: 

 Inkoop en verscheping van 70x 20ft SO containers naar Noord-Ghana. 
 Vrijstelling van BTW en invoerrechten aangevraagd. 
 Alternatieve logistieke oplossingen bestudeerd voor groot volumeproject. 
 Documentatie voor in rapportage aan ORET (nederlandse financiering opgeleverd. 
 Verantwoordelijk voor het ontwerp en de evaluatie van de medische gasfabriek van het ziekenhuis. 
 Voor dit project heb ik een Kader opleiding Bouw en Uitvoering gedaan.  

 

Verschillende projecten in China  Periode:  2008 – 2014 Leveringsconditie: CIP Lu’an, Wuhu, Yunnan, Huoshan & Hefei, China 
Uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling: 

 Inkoop en levering van medische apparatuur en verbruiksgoederen via luchtvracht en zeevervoer naar de provincie Anhui.  
 De financiële documentatie, vorderingen en rapportage voor diverse lening overeenkomsten zoals KfW en ORET behandeld. 
 Documentatie in Engels & Chinese taal opgemaakt. 
 Taalbarrière door Chinese taal, naar Peking gereist om persoonlijk de werkprocessen te verbeteren met onze agent. 
 Controle op valide en beschikbare SFDA & CCC certificaten voor invoer. 

 

 

El Alto Norte Hospital - Bolivia Periode: 2014 Leveringsconditie: DDP La Paz, Bolivia Uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling: 
 DDP levering op het hoogste punt van La Paz, Bolivia. 
 Vrijstelling van BTW en invoerrechten aangevraagd en de begeleiding van inspecties en documentatie binnen een korte leveringstermijn.  
 Project documentatie in het Spaans. 

 

 

Benghazi Medical Center - Libya Periode: 2010 – 2015 Leveringsconditie: CIP Benghazi, Libië 
Uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling: 

 Meer dan 80 containers aan apparatuur en meubels verscheept via zeevracht en lucht, tot in Benghazi tijdens de oorlog. 
 De zendingen waren inclusief koelgoederen, gevaarlijke goederen en tijdige overbrenging van MRI (Helium Vul vereist voor stabiel vervoer). 

 

 

Verbeterprojecten 
 Opzetten van systeem in Excel, voor opmaak van  standaard documenten, gekoppeld aan verschepings- en facturatieoverzichten. 
 Opleiden nieuwe verpakkers m.b.t. werkzaamheden, procedures en aan te leveren documentatie. 
 Opzetten en verbeteren van het inkoopsysteem voor diensten. 

 

 


