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Ervaren Webshop medewerker met ambitie!

Curriculum vitae
Erik van Raalte, 49 jaar en ruim 15 jaar ervaring in de logistiek
Geboorte datum
28 Januari 1973
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Mijn loopbaan: In 2004 begon ik als beginnend orderpicker in de logistiek.
Tot heden heb ik mijzelf opgeklommen tot ervaren Webshop beheerder. Bij dit bedrijf vanree (groothandel
in dierenbenodigheden) heb ik alles geleerd wat betrekking heeft tot deze webshop waar vanree op een
gegeven moment mee starten.
Dit heb ik samen met een collega opgestart.
Dus al met al heb ik heel wat ervaringen opgedaan. Zowel in de logistiek als op het beheren van een
webshop
In Juli 2015 ben ik voor mijzelf begonnen als webmaster, beginnend SEO optimalisatie voor websites en
het runnen van webshops. Mijn werkzaamheden waren het bouwen van een website in WordPress en het
content schreef ik allemaal zelf. Daarbij voegde ik alle SEO technieken er aan toe. Ook het linkbuilding
deed ik zelf.
In de loop der tijd heb ik een hoop ervaring opgedaan op het gebied van SEO, dus alles wat daarmee te
maken heeft.
Mijn ambities is het opstarten van een webshop en deze verder bouwen tot een succesvol lopende
webshop!

Mijn skills
1. Vindingrijk bij het oplossen van klachten.
2. Voorraad beheer.
3. Verwerken van de retouren.
4. Klantenservice via email en telefoon
5. Werken met Effectconnect/Parcelware
6. Websites bouwen in WordPress/Woocommerce
7. SEO optimalisatie
8. Content schrijven op SEO basis
9. Ervaring met een EPT/Heftruck/Reachtruck
10. Omgaan met handscanners
11. beginnend programmeren in HTML/PHP/CSS/Database

Download mijn cv
Ik heb rijbewijs B
Mijn contact gegevens
Telefoon: 06-19477222
E-mail adres erik.van.raalte73@gmail.com
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WERK ERVARINGEN

Juli 2021
Heden

Juni 2021
Juni 2021

Operator Digitalisering
Picturae BV
Als operator scan ik de boeken en of losse documenten op een scan set. Een scan
set is een werkplek wat bestaat uit een boeken wip tafel en een computer. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een computer om de gescande foto's te kunnen
bewerken. Er wordt in de studio met verschillende projecten gewerkt. Per dag
werk ik meestal aan 1 dezelfde project.
Werkzaamheden
Scannen van bladzijdes
Controleren van foto's op de computer
Het schoonhouden van de werkplek

Order verzamelaar / magazijn medewerker
Handicare Stairlifts (via uitzendbureau)

Als orderpicker moet ik alle onderdelen verzamelen voor de lift stoel door middel
van een bestelbon. Er waren 4 soorten stoelen en elke stoel met verschillende
onderdelen. Eerst deed ik het werk via scanner en later moest ik dit uit mijn hoofd
alle 4 soorten orders verzamelen. De onderdelen verzamelde ik met een lege kar
en na het pakken van de order bracht ik deze volle kar naar de monteurs op een
andere afdeling.
Werkzaamheden
Onderdelen verzamelen
Inkomende onderdelen op de pick locatie plaatsen
Het magazijn (afdeling) schoonhouden
Mei 2021
Mei 2021

Februari 2021
Februari 2021

November
2020
Februari 2021

Magazijn medewerker/Beheer
Royal Well
Inkomende goederen controleren en uitpakken en dit naar een vaste locatie
brengen d.m.v. heftruck/pompwagen Webshop orders verwerken. producten
verzamelen, controleren en inpakken. Administratieve handelingen verrichten.
Werkzaamheden
Controleren binnenkomende goederen
Aannemen van goederen
Orders verzamelen
Heftruck werkzaamheden

Productie medewerker
PepsiCo Nederland BV
Werkzaamheden aan de lopende band. Zakjes Chips in dozen doen. Dit ging op
een hoge tempo. Ook je werkplek schoonhouden behoorden tot mijn taken
Werkzaamheden
Inpakken
Elektrische opstapper(pompwagen)
Zakjes tellen
Heel accuraat te werk gaan
Content schrijven

Magazijn medewerker
ShopPartners
Mijn functies waren orders verzamelen door middel van een handscanner, het
inpakken van de orders en het inruimen van de inkomende goederen. Bij het
inruimen van de producten moest er ook vaak locaties aangepast worden. Dit
gebeurde via een laptop. In het systeem werd er een grotere locatie aangemaakt
en werd er een locatie sticker uitgeprint. Werkzaamheden
Werkzaamheden
Orders verzamelen
Inpakken
Inruimen van goederen
Locatie stickers aanmaken (schapkaarten)
Reach heftruck werkzaamheden

Orderpicker

November
2020
November
2020

September
2020
November
2020

Oktober 2004
September
2020

Juli 2015
April 2019

2004

Solar Nederland (via uitzendbureau)
Mijn werkzaamheden waren Orderpicker via Autostore. Ik stond achter een
dashboard met een computerscherm en toetsenbord. Via de computer pakte in de
orders uit een bak en deze legde in vervolgens in een door. Mijn andere taak was
de klaar gemaakte dozen inscannen en vervolgens op een pallet leggen om klaar
te maken voor verzending
Werkzaamheden
Orders verzamelen via Autostore
Dozen stapelen op een pallet
inscannen van dozen
Klanten onderhoud
Contact met de leveranciers

Productie medewerker
Spits bv via uitzendbureau
Mijn werkzaamheden waren het afstellen van de machine het ont strippen van de
pillen in de machine, het afwegen van de pillen in potjes en het controleren of er
geen pillen meer in de strips blijven zitten. Dit moet dan verwerkt worden in de
computer waaruit ook de stickers voor de potjes worden gemaakt.
Werkzaamheden
Ont strippen van de pillen
Machine instellen
controleren van je werkzaamheden
Administratie op de computer
afwegen van de gevilde potten

Logistiek allround medewerker
vanRee bv
Logistiek Allround medewerker:, orderpicker, producten aanvullen d.m.v.
pompwagen / heftruck / reachtruck, Retouren van artikelen behandelen (beheer),
Kassa, webshop beheer, Alle voorkomende werkzaamheden in de Expeditie, enz.
Werkzaamheden
Verzamelen van orders
Retouren beheer
Webshop beheer
Goederen inruimen

Websites en webshop beheer
Bear Internet Media (eigen onderneming)
Eigenaar van een aantal webshops en websites die we zelf beheerde. Bestellingen
afhandelen, content verzorgen van onze websites. Het bouwen van websites
Werkzaamheden
Webmaster
SEO optimalisatie
Online Marketing

Magazijn medewerker
vanRee bv via uitzendbureau

2004

2004
2004

2000
2004

1999
2000

1996
1999

Algemeen magazijn medewerker, orderpicken, artikelen aanvullen d.m.v.
pompwagen/heftruck, klanten te woord staan. Daarna kwam ik in vaste dienst
Werkzaamheden
orders verzamelen
heftruck werkzaamheden
Administratie werkzaamheden

Monteur Zonwering
Heko Zonwering
Het monteren van zonneschermen aan huizen en gebouwen door eerst alles op te
meten, gaten te boren, beweegbare onderdelen in te smeren, Repareren van
zonneschermen maar ook onderhouden van zonneschermen
Werkzaamheden
Monteren zonwering
Reparatie verrichten
Onderhoud

Onderhoud monteur zonwering
Westend bv
Het verrichten van onderhoud aan zonneschermen bij grote bedrijven als, scholen,
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, e.a. Monteren en demonteren van zonwering.
Alsmede het achterhalen van de oorzaak van diversen storingen en het repareren
ervan.
Werkzaamheden
monteren zonwering
Onderhoud uitvoeren
Administratie verrichten

Productie medewerker
Magneto Chemie
Het aanbrengen van coatingen op metalen d.m.v. een kwast of roller. Zeer precies
werkje. Verven, wegen van metalen en de bewerking ervan. Administratie m.b.v. de
computer.
Werkzaamheden
Verven van metalen onderdelen
roller egaal maken
wegen van metalen

Productie medewerker
DFN Nederland
Verpakken, bewerken, wellen, wassen van droog fruit. Machine bedienen, werken
in een magazijn d.m.v. een heftruck.
Werkzaamheden
inpakker
machines bedienen
heftruck werkzaamheden
Stapelen van dozen op pallets

OPLEIDINGEN

1986
1991

1991
1995

Algemene technieken
Lagere Technische School
1e en 2e jaar algemene technieken: hout bewerking - metselen - Schilderen metaal bewerking 3e jaar: brood banket - koken - serveren op lbo niveau 4e jaar:
koken en serveren op lbo niveau 5e jaar: koken en serveren op mbo niveau

Diversen opleidingen in de HORECA
Diversen
Diversen opleidingen gedaan in de horeca Ik heb in de keuken gewerkt met
opleiding en daarna opleiding in de Catering en als laatste gewerkt als instelling
kok en daarbij een opleiding

SKILLS

Computer vaardigheden
MS Word - 100 %
MS Excel - 90 %
Installeren software - 100 %
Installeren Hardware - 100 %

Technische vaardigheden
Gereedschap kennis - 90 %
Technisch inzicht - 80 %

Technisch lezen - 70 %
Omgaan met geredschap - 90 %

Talen
Nederlands - 100 %
Engels - 50 %

Webmaster vaardigheden
WordPress - 80 %
HTML lezen - 60 %
HTML programmeren - 60 %
PHP Kennis - 60 %
Webshop bouwen / beheren - 100 %

Orderpick gereedschappen
Orderpick truck - 100 %
Hnadscanner - 100 %

Webshop systemen
EffectConnect - 90 %
Parcelware - 60 %
WordPress - 90 %
WooCommerce - 90 %

HOBBY'S

Wandelen

Fietsen

Websites bouwen
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