
    
 

                                        CURRICULUM VITAE    
 

 
Naam    Iwan Loermans 
Adres                               Hoessenboslaan 30 
Woonplaats                       5351 PD Berghem 

Telefoonnummer               06-12066297 
Burgerlijke staat                ongehuwd / samenwonend 
Geboorte datum                11-03-1975 
 

 

Ik ben een persoon waarvan het karakter de volgende eigenschappen bevat: 
creatief, begrijpend, onderzoekend, vastberaden, sportief, eerlijk en een gevoel voor  
humor. 
Tevens ben ik een teamplayer die zijn teamleden goed weet te motiveren door ze op een 
vriendelijke manier te benaderen. 
Zeer brede interesses, ook ben ik praktisch ingesteld, kostenbewust, en inventief. 
 

 
L.T.S  metaal C-niveau – diploma 1991 
M.B.O constructie apparaten bouwer allround (plaatwerker)  W.T.B.– diploma 1996  

 
Nil - lascursus Mig/mag niveau 1,2                                      1993/1995  
Nil - lascursus tig niveau 1 staal                                          1997     
Nil - lascursus tig niveau 2 Rvs                                            1997 
E.V.O heftruckcursus                                                          1997 
Hydrauliek/pneumatiek                                                       1998                                  

E.H.B.O + reanimatie                                                         1998 
Computercursus Windows + XP                                           1999 
3D CAD/CAM programmeren pons/knibbelmachine                1999 
Bedrijfsvoering                                                                   1999 
Elektronica                                                                         2000   
E.V.O heftruckcursus                                                           2002 
Rijbewijs B/E                                                                      2003              

E.V.O heftruckcursus                                                           2007 
VCA VOL **                                                                        2009                          
E.V.O heftruckcursus                                                           2012 
Personeelsmanagement                                                       2017  
E.V.O heftruckcursus                                                           2017 
Bedrijfsmanagement                                                            2017 
Hoogwerker certificaat                                                         2019 

Confined space training                                                        2019 
VCA vol ++                                                                         2019 
Vakbekwaamheid  ccv/ rdw                                                   2020 
Niwo eurovergunning                                                           2020 

PERSONALIA 

PROFIEL 

OPLEIDINGEN 

CURSUSSEN/SEMINARS 



 
Cnc kanter bij Brakel aluminium Heurkens & Veluw V.M.C Staalwerk, daar ben ik 

verantwoordelijk geweest voor het vervaardigen van het plaatwerk aan de hand van 
gespecificeerde tekeningen m.b.v. nc / cnc bestuurde machines. 
 
Brakel Atmos onderhouds monteur RWA/BMI alsmede het montage team versterkt 
bij verschillende opdrachten,zoals het plaatsen en reviseren van rookluiken in alle  
vormen en maten, leidingwerk aanleggen van brandmelding installaties enz. 
 

Monteur speciale aanpassingen bij Estepe te Heesch. Heb mezelf daar bezig gehouden  
met diverse werkzaamheden op verschillende afdelingen zoals extra gestuurde assen 
plaatsen bij vrachtauto’s t.b.v. extra draagvermogen. 
Het aanpassen van carrosserieën in elk mogelijk opzicht en het modificeren en opnieuw 
aanbrengen van het interieur. 
 
Heurkens & Veluw het vervaardigen complete producten en half fabricaten t.b.v.  
machinebouw van verschillende afzet markten. 
 
Bij Viber metaal te Heeswijk Dinther ondersteuning gegeven aan het team van monteurs 
en constructie bankwerkers als constructie/plaatwerker. 
Waar ze zowel personen als goederen liften vervaardigen en monteren. 
 

Voor Orange Works heb ik in opdracht voor Mars Veghel verschillende machines 
opgebouwd en geplaatst, leidingwerk verzorgd en onderhoud en revisies uitgevoerd.  
 
Verder ben ik werkzaam geweest bij verschillende opdrachtgevers waar ik  
diverse werkzaamheden heb uit gevoerd op werktuigbouwkundig gebied zowel in  
de grond- en wegenbouw. 
   
 
Rvs Non Ferro 
V.M.C 
Brakel aluminium 
Heurkens Veluw 
G.P.M. b.v. 
Brakel atmos 

Estepe b.v. 
Staalwerk 
Orange Works 
Kingspan  light & air 
Dumaco groep 
 
 
 
 
 

werkervaring 


