Curriculum vitae
Een aantal persoonlijke gegevens zijn weggelaten in deze versie van mijn cv, voor een volledige versie
kunt u contact met mij opnemen.

Personalia
Naam
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Nationaliteit
LinkedIn profiel

M.D. Tavenier (Marc)
Eindhoven
+31610985231
marctavenier@msn.com
27-09-1995
Nederlandse
http://nl.linkedin.com/in/marctavenier

Persoonlijk profiel
Ik heb veel passie voor mijn vak en ben altijd nieuwsgierig en op zoek naar verdieping van mijn
kennis, ik vind het dan ook geweldig om kennis met anderen te delen. Eén van mijn sterkste
kwaliteiten is het snel kunnen schakelen en kunnen relativeren. In mijn opleiding heb ik veel tijd
gestoken in het tekenen met Revit en AutoCAD en ben hier dan ook heel goed en vooral snel in
geworden. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd veel bezig met het bouwen, onderhouden en
optimaliseren van computers en softwareprocessen. Deze optimalisaties kan ik vervolgens ook weer
in mijn vak toepassen.

Opleidingen
2016 – heden Master Building Physics and Services bij de Architecture Building and Planning aan de
Technische Universiteit Eindhoven.
2012 – 2016

HBO Bouwkunde aan de Hogeschool Avans te ’s-Hertogenbosch. Diploma behaald
met een 8 voor mijn afstudeeropdracht.

2008 – 2012

HAVO, diploma behaald in de examenvakken Nederlands, Engels, Wiskunde B,
Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Tekenen.

Werkervaring
2016

Gemeente Eindhoven
Functie
Afstudeerstagiair
Werkzaamheden
Maken van een afstudeeropdracht omtrent tijdelijke
huisvesting in leegstaande kantoorgebouwen samen met
medestudent Bram Meeuwsen.
Werktijd
40 uur per week gedurende een half jaar

2015

De Meeuw bouwbedrijf, Oirschot
Functie
Stagiair en vakantiemedewerker
Werkzaamheden
Ondersteuning van de contentbeheer van Revit, opzetten van
een werkmethode voor detailleren in Revit en automatisering
van huidige Revit-gerelateerde processen met Dynamo.
Werktijd
40 uur per week gedurende 7 maanden

2015 – 2018

Studentenklusjes, Druten
Functie
Medewerker
Werkzaamheden
Verschillende mensen helpen met allerlei digitale problemen.
Werktijd
Gemiddeld 5 uur per week, verdeeld over meerdere keren.

2013 – heden Stavast, Nistelrode
Functie
Werkzaamheden
Werktijd

Begeleider
Kinderen (8 - 16 jaar) begeleiden met een
ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme, ADD, etc.)
5 hele dagen in de zomervakanties en sinds september 2015
ook één á twee keer in de maand een heel weekend.

2013 – 2014

Van Wanrooij bouwbedrijf, Geffen
Functie
Stagiair uitvoering
Werkzaamheden
Meelopen met de uitvoerder en timmerploeg
Werktijd
40 uur per week gedurende een half jaar
Project
25 appartementen te Ingen

2012

Gemeente Druten
Functie
Werkzaamheden
Werktijd

Vakantiemedewerker
Medewerker op de afdeling vastgoed
40 uur per week gedurende 6 weken

Cursussen en overige diploma’s
2013
2013

Rijbewijs AM & B, behaald.
VCA-VOL, behaald.

Automatiseringskennis
Autodesk Revit
Mac OS X
Windows
Microsoft Office
Autodesk AutoCAD

Dynamo for Revit
Trimble SketchUp
Matlab
IES VE
HTML & CSS

Talen
Nederlands
Engels

Moedertaal
Uitstekende beheersing in het verstaan, schrijven en lezen.
Zeer goede beheersing in het spreken.

Overige interesses
Reizen
Technologie

Piano spelen
Schilderen

Koken
Computers bouwen en onderhouden

