
Harmco Beekhof 
Ruitersveldweg 94 
8091 HX Wezep 
 
Wezep, 5 februari 2020 
 
Betreft : sollicitatie BBL werkplek 
 
Geachte meneer, mevrouw 
 
Mijn naam is Harmco Beekhof, ik woon in Wezep en ben 28 jaar oud. 
Ik werk nu tien jaar als automonteur in een garage, maar miste toch de binding met mensen.  
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die bij mij past. Ik heb ervoor gekozen om 
a.s. september te beginnen met de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 BBL. Het lijkt 
mij leuk om te werken met voornamelijk jongeren met een beperking en/of 
gedragsproblematiek. Hier zoek ik nog een werkplek voor, voor in ieder geval 16 uur per 
week.  
 
Toen ik jullie site tegen kwam werd ik enthousiast. Het trok mij dat je praktisch aan het werk 
bent met de jongeren en ze zo wat kan leren. 
Het mooie hieraan vind ik dat ze uiteindelijk zelfstandiger worden in het werk dat ze doen. 
Het lijkt mij een uitdaging om de jongeren te begeleiden in de combinatie van werken met je 
handen en het leren van nieuwe vaardigheden. Ook vind ik het leuk om ze te begeleiden in 
het volgen van een opleiding. Hierin lijkt het mij mooi om er te zijn voor de jongeren en ze 
een stapje vooruit te kunnen helpen.  
Aangezien ik nog helemaal nieuw ben in dit vak wil ik nog graag leren hoe je omgaat met 
deze doelgroep en hoe je ze nieuwe dingen aanleert. 
 
Ik denk dat ik een aanvulling als stagiair kan zijn, omdat ik graag bezig ben en hierin de 
jongeren wil betrekken. Ook denk ik dat ik oog heb voor details en netjes werk.  
Ik ben zelfstandig, kan goed samenwerken, leergierig en ben flexibel. Ik ben iemand die niet 
gauw in de stres schiet en dit draag ik hopelijk ook uit naar de jongeren.   
 
Ik hoop dat ik mijn sollicitatie mondeling kan toelichten. Met belangstelling wacht ik uw 
antwoord af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harmco Beekhof  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum Vitae 
 
 
Personalia 
 
Naam:     Beekhof 
Voornaam:    Harmco 
Geboortedatum en plaats:  09-10-1991 Hattemerbroek  
Nationaliteit:    Nederlander 
Burgerlijke staat:   gehuwd 
Adres:     Ruitersveldweg 94  
Postcode en plaats:   8091 HX Wezep  
Telefoonnummer :   - 
Mobiel:                                              06-24400731 
 
 
Persoonlijk profiel 
Ik denk dat ik een aanvulling als stagiair kan zijn, omdat ik graag bezig ben en hierin de 
jongeren wil betrekken. Ook denk ik dat ik oog heb voor details en netjes werk.  
Ik ben zelfstandig, kan goed samenwerken, leergierig en ben flexibel. Ik ben iemand die niet 
gauw in de stres schiet en dit draag ik hopelijk ook uit naar de jongeren.   
 
Opleidingen 
MBO- opleiding Eerste autotechnicus niveau 3 afgerond op het Deltion college in Zwolle. 
Diploma behaald in: 2014 
 
MBO- opleiding Tweede autotechnicus niveau 2 afgerond op het Deltion college in Zwolle. 
Diploma behaald in: 2011 
 
VMBO – basisberoepsgerichte leerweg Greijdanus te Zwolle. 
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Maatschappijleer, Natuur-scheikunde 
Elektrotechniek. 
Diploma behaald in: 2009 
 
 
 
Werkervaring 
Functie: Autotechnicus eerste monteur 
Bedrijf: Autoservice Fikse te Wezep 
Periode: mei 2017 t/m heden  
Werkzaamheden:                              Het controleren, repareren en diagnoses stellen van 

auto’s  
 
Functie: Autotechnicus eerste monteur 
Bedrijf: Autobedrijf Blaauw te Oldebroek 
Periode: 2013 t/m 2017  
Werkzaamheden:                              Het controleren, repareren en diagnoses stellen van 

auto’s  
 
Functie: Autotechnicus tweede monteur 
Bedrijf: Autobedrijf Vika te Wezep 
Periode: 2009 t/m 2013  
Werkzaamheden:                              Het controleren, repareren en diagnoses stellen van 

auto’s  


