
CURRICULUM VITAE 
 
 
Personalia: 
 
Naam   : Monique  Heydenreich 
Adres   : Wijk aan Zee 
Telefoonnummer : 06 41 74 95 04 
Mailadres  : info@MoniqueHeydenreich.nl 
Geboortedatum  : 15 januari 1970 
Website:  : www.MoniqueHeydenreich.nl 
 
Ik sta bekend om mijn open houding, enthousiasme, gedrevenheid en energieke uitstraling. Op 
dagelijkse basis omgaan met mensen is mijn passie. Mijn commerciële instelling en service- en 
oplossingsgerichte manier van werken zijn een groot voordeel in mijn dagelijkse bezigheden.  
Ik ben een gedreven planner in hart en nieren met ruime ervaring in diverse branches. In adhoc 
situaties kom ik goed tot mijn recht vanwege mijn talent om overzicht te bewaren. Ook onder stressvolle 
omstandigheden geloof ik in een koel hoofd en rustige communicatie. 
Wat mij definieert zijn mijn stressbestendigheid, vriendelijkheid, collegialiteit en goed oog voor detail. 
 
 
Opleiding: 
 

 MBO, (diploma 2009) 

 KMBO, (diploma 1987-1990) 

 LEAO, (diploma 1982-1986) 
  
Cursussen: 
 

 VCA-Vol, (2007) 

 Hijsen voor planners, (2002) 

 Efficiënt telefoongebruik, (2000) 

 CCV-b goederen vervoer, (1993) 

 Receptioniste - Telefoniste, (1992) 
  
Computerkennis: 
 

 MS-Office; Word, Excel PowerPoint, Outlook Express, MS-Project 

 Artemis 2000 planprogramma 

 Door bedrijf zelf ontworpen planprogramma’s 

 Koala planprogramma 

 Internet Explorer 

 SAP 

 RBS 

 Focus 
 
 
 
 

http://www.moniqueheydenreich.nl/


 
 
Talen: 
 

 Nederlands, Engels, Duits 
 
 
Ervaring: 
 
2013   Strukton Worksphere 
Functie  : Planner, Medewerkster Backoffice Beheer en Onderhoud 

 Plannen van pand gerelateerde storingen. Van koelmachines, verlichting, 
sanitaire, laadpalen, klimaatstoringen tot elektrische toegangsdeuren. 

 Inhuren van onderaannemers. 

 Bestellen van benodigde materialen.  

 Maken van inkoopopdrachten. 
 
2011-2012 : Connexxion, Groepsvervoer 
Functie   Planner groepsvervoer te Purmerend 

 Plannen taxibussen voor het leerlingenvervoer. 

 Plannen taxibussen ouderen dagbesteding. 

 Leidinggeven aan een grote groep taxichauffeurs. 

 Klanten te woord staan en uitzoeken waarom de taxi te laat is. 

 Aanvragen en wijzigingen verwerken in de computer. 
 

2009-2010 : Nuon Power, Heat and Services B.V. 
Functie   Project Planner voor Leiden-Rotterdam en Amsterdam 

 Gegevens verzamelen bij opzichters en werkvoorbereiders en deze in  
       Microsoft Project verwerken. 

 Tevens tijdens vergadering gegevens verzamelen. 

 Bestellen van benodigde materialen bij derde, spoedbestellingen,  
       orderbevestiging verwerken met behulp van SAP.  

 
2008-2009 : Kreike BV 
Functie   Kranen en Transport planner 

 Plannen van telekranen en transport. 

 Begeleiden van zeven machinisten en twee chauffeurs. 

 Aanvragen van diverse vergunning.  

 Klanten te woord staan en adviseren. 

 Controle en bij houden van alle keuringen (machines en materiaal). 

 Toolboxen maken en houden. 

 Controleren van VGM. 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
2007-2008 : Project Profession Engineering Support B.V. 
Project   Van Tunen BV, te Velsen-Noord 
Functie   Kranen Planner 

 Plannen van Graafkranen en shovels in binnen- en buitenland. 

 Begeleiden van 40 machinisten. Werkbonnen administratie. 

 Inhuren van mensen voor op de verschillende machines. 

 Maken van werkroosters. 

 Melden van storingen aan de technische dienst. 

 Controleren van de technische staat van machine.    

 Maken en houden van Toolbox meetings. 
 

 
 
 
2006-2007 : Hoogwout BV 
Functie   Kranen planner 

 Plannen hijskranen geheel Nederland. 

 Leiding gegeven aan 30 kraanmachinisten.  

 Assisteren bij het bepalen van type en grote van de kraan. 

 Zorgde dat de veiligheidsregels werden nageleefd. 

 Door machinisten en   uitvoerders op de bouwwerken. 

 Opdrachten aannemen en verwerken in de computer. 

 Regelde dat de juiste hulp hijsmaterialen op de bouw komen. Door te laten  
       brengen en of zelf mee te laten nemen. En weer afvoeren. 
 

2005-2006 : Diverse uitzendbureaus en werkgevers 
Functie   Transport planner 
 
2004-2005 : Nuon, te Amsterdam / Apeldoorn 
Functie   Transport Planner 

 Het wegbrengen van materiaal wat nodig was voor de monteurs van de 
 Nuon.  

 Trafo planning. 

 Calamiteiten van trafo’s. 

 Telefonisch contact met monteurs. 

 Kranen bestellen.  
 
2002-2004 : Recyclingmij Steenkorrel 
Functie   Transport Planner 

 Het regelen van voldoende transport en chauffeurs voor drie 
betoncentrales. 

 Plannen en aannemen van opdrachten van drie betoncentrales. 

 Contact met uitvoerders.  

 Bij product problemen op het werk productspecialist inschakelen.  

 Opdrachten aannemen en verwerken. Handmatig en geautomatiseerd. 
 
 



 
 
1999-2002 : Koninklijke Saan 
Functie   Kranen Planner 

 Plannen torenkranen geheel Nederland en telekranen Noord-Holland. 

 Leiding gegeven aan 30 kraanmachinisten. 

 Calamiteiten telefoon (24 uur per dag bereikbaar).  

 Invallen en assisteren met de planning op het hoofdkantoor in Diemen. 

 Telefonisch contact met uitvoerders. 

 Zorgde dat de veiligheidsregels werden nageleefd. Door machinisten en   

 uitvoerders op de bouwwerken.  

 Opdrachten aannemen en verwerken in de computer. 

 Verzorgen dat de juiste hijsmaterialen op de bouw komen. Door te laten 

 brengen en of zelf mee te laten nemen. En weer afvoeren.  

 Uren machinisten verzamelen en faxen naar het hoofdkantoor.   

 Maandelijkse rapportering aan het hoofdkantoor van vestiging De Rijp. 
 
 
 
1995-1999 : Jansen Transport 
Functie   Transport Planner 

 Het regelen van voldoende transport voor drie beton centrales. 

 Planning betonpompen. 

 Verhuur eigenmateriaal en inhuur. 

 Leiding geven aan direct 10 chauffeurs en indirect 12 chauffeurs. 

 Bij tekort aan chauffeurs in drukke tijd zelf op de wagen gereden.  
 
 
1990-1995 : SAB diverse afdelingen Hoogovens 
Functie   Datatypiste / Administratief medewerkster / Secretaresse / Planner 


