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Persoonlijke gegevens 
Naam:   Dennis van Scheijndel Geboortedatum:  22 April 1985 Geboorteplaats:  Voorburg Nationaliteit:  Nederlands Adres:   Melis Stokelaan 768    2533 EV Den Haag Contact:   0031 (0)6 36 33 5939    dennis@texira.com  
Profiel 
Meer dan 15 jaar ervaring op gebied van industriële automatisering. Door deze ervaring ruim inzetbaar om op verschillende niveaus praktische oplossingen te ontwikkelen, t.b.v. efficiëntie, standaardisatie, gebruiksgemak en kostenbesparing.  
Vaardigheden en competenties 

- Zeer uitgebreide kennis van elektrische, besturingstechnische en pneumatische installaties en componenten.  - Engineering en programmering op machineniveau: 
o Schakelkast en veldcomponenten layout en schema’s ontwerpen 
o PLC programmering in verschillende programmeertalen (SCL, STL, FBD en LDR) volgens ISA-88 standaarden 
o HMI en SCADA visualisatie en programmering 
o Opzetten van servo applicaties 
o Industriële netwerken en veldbussystemen zoals Profinet, Industrial Ethernet, Profibus, ASI-bus, MPI en CAN-bus - Bekend met MSSQL en mySQL en ISA-95/88 - Koppeling met hoger liggende systemen zoals OPC DA/UA, Historians, MES en OEE - Programmering in verschillende talen zoals VB.NET, Java, HTML en Pascal  - AutoCAD - Step7, TIA Portal, CodeSys, WinCC Flex, TrakSys, MoviTools - Visual Studio, Eclipse - PhotoShop, MS Office + Visio  - Sociaal, teamspeler maar ook zeer zelfstandig, verantwoordelijkheid, rapporterend - Flexibel, stressbestendig, multi-taskend, ondersteunend - Innovatief, ondernemend, out-of-the-box  Taal Lezen Schrijven Spreken Nederlands Goed Goed Goed Engels Goed Goed Goed Duits Goed Redelijk Redelijk  
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Werkervaring 
2016 – heden :   Texira, Eigenaar - Elektrische engineering - Programmeren en inbedrijfstelling van verschillende productielijnen en installaties - Softwarematige modificaties en oplossen verstoringen aan bestaande installaties  2015 – 2015 :   Divardy, Project Engineer Software - Opzetten van ISA-88 PLC template - Programmeren en inbedrijfstelling van verschillende productielijnen en installaties - Softwarematige modificaties en oplossen verstoringen aan bestaande installaties  2013 – 2015 :   Bakkersland, Project Engineer - Het begeleiden en bewaken van verschillende grotere projecten - OEE implementatie op meer dan 70 productielijnen - SCADA pilot opgezet in één fabriek - Functioneel advies bij automatiseringsvraagstukken van lokale TD (17 fabrieken) - Opzetten van de 'Bakkersland Technische Standaard' voor fabrikanten en leveranciers  2011 – 2012 :   Bakkersland, Technisch Specialist - Ontwerp en implementatie OEE op verschillende productielijnen - V-Bake innovatief ontwerp, elektrisch en softwarematig - H2 Kennisoverdracht - Zelfstandige engineering van verschillende systemen en installaties  2008 - 2011 :   Bakkersland Wateringen, Project Engineer - Stagebegeleider van meer dan 15 stagaires waaronder verschillende HBO studenten - Verschillende elektrische en besturingstechnische aanpassingen van bestaande machines - Aan te schaffen machines beoordelen en keuren op eisen en wensen - Verschillende storingen verhelpen bij zowel Wateringen als Tilburg en Zwanenburg - Bakkersland Wateringen ‘Technische Standaard’ voor fabrikanten en leveranciers ontwikkeld in HTML  2004 - 2008 :   Bakkersland Wateringen, Storingsmonteur - Ploegendienst voor oplossen van storingen aan alle installaties op vijf productielijnen - Consignatiedienst en onderhoudswerkzaamheden  2000 - 2004 :   Bakkersland Wateringen, Onderhoudsmonteur (‘s-weekends en in vakantieperioden) - Verschillende onderhoudswerkzaamheden aan alle installaties bij Bakkersland Wateringen: 

o Elektrotechnisch 
o Besturingstechnisch 
o Pneumatisch 
o Hydraulisch 
o Mechanisch 
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Opleidingen en cursussen 
- 2015 PRINCE2 Practitioner, Lagant - 2013 PRINCE2 Foundation, Lagant - 2010  Praktijkopleider praktijkleren, Kenteq - 2010 Applying ISA-95, Actemium - 2009 NEN-EN 50110 / NEN 3140, van der Heide - 2009 Communicatievaardigheden voor technici, ROVC - 2009 Weegsystemen, Siemens - 2008  VCA, PBNA - 2007  Siemens Certified S7 Programmer, Siemens - 2007  Metaaldetectie, Safeline - 2007  Kwaliteit en Voedselveiligheid, Kroonenburg Advies - 2006 MBO: Monteur Montage / Onderhoud, Albeda College Rotterdam - 2006  NEN 1010, 2003 - utiliteit + meetinstrumenten Profitest 100S II, Essent - 2006  NEN 50110 / NEN 3140 (VP), Essent - 2005  Veilig werken met vorkheftrucks, CBT - 2004  VLT Training, Danfoss - 2004  HBO: ElektroTechniek, TH Rijswijk (niet afgemaakt) - 2003 HAVO: Natuur en Gezondheid, ISW ‘s-Gravenzande 

Nevenactiviteiten 
2005 - Heden :   Disco Surprise, DJ - Optredens voor gemiddeld 120 mensen per festiviteit - Meer dan 25 optredens per jaar - Specialisatie in licht, geluid en video - Programmering op gebied van VB.NET, Android applicaties,  DMX, MIDI en OSC  2006 - 2010 :   Pop podium Nederland 3, Ploegleider / Onderhoud (vrijwilligerswerk) - Leiding over een barploeg van 6 medewerkers - Organisatie verschillende feestavonden - DJ op verschillende festiviteiten - Onderhoud aan het pand en de licht- en geluidsinstallaties   


