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Curriculum Vitae 
 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam    Fiona Kloeze 
Voornamen   Fiona Aura 
Adres     De Streek 3 
    7891 TB Klazienaveen   
Telefoon   0591-311867 
Mobiel    06-24795924    
E mail-adres   FionaKloeze@hotmail.com 
Geboortedatum  10-11-1993 
Geboorteplaats   Den Haag 
Burgerlijke staat  Ongehuwd 
Nationaliteit   Nederlandse  
Geslacht   Vrouw 
Rijbewijs   B 
Vervoer    Auto 
 
 
Profiel 
Sinds de middelbare school is wiskunde een van mijn beste vakken. Daardoor heb ik veel 
berekeningen gedaan en dit vast gehouden in mijn opleiding tot laborant. Tijdens de opleiding heb ik 
meerdere stages gelopen waar ik veel verschillende berekeningen heb gedaan. Ook heb ik met 
allerhande apparaten gewerkt en de die in het lab worden toegepast. Daarnaast heeft deze opleiding 
me ook andere werkzaam heden zoals in het microbiologische of medische lab laten toepassen. 
 
 
Werkervaring 
 
2014  Pharmaceutical Research Associates International  te Assen  

(http://www.prahs.com) 
Verschillende bio-analytische monsters onderzoeken door middel 
van SPE en eiwit zuivering 

 
Tijdens de stage heb ik monster voorbewerkingen gedaan met de SPE- en eiwit precipitatie-methode. 
Deze analyses en voorbewerkingen zijn op bio analytische monsters voor medicinaal onderzoek 
gedaan waar de GCP, GMP en GLP regels worden gebruikt. Analyses worden aan de hand van 
voorschriften en SOP’s gedaan en de  monsters worden via HPLC-MS geanalyseerd. 
 
 
2013-2014   EMMTEC Service te Emmen ( http://www.emmtec.nl) 

optimaliseren van Gas Chromatograaf met Head Space. 
 
Tijdens de stage heb ik kwaliteitsonderzoek gedaan op watermonsters van de  afvalwaterzuivering op 
het EMMTEC services terrein. Deze analyses werden uitgevoerd met TOC, IC, spectrofotometer en 
pH-meter. Met deze apparatuur heb ik de verontreinigingen van het water door koolstof, sulfaat , 
nitraat, nitriet, ijzer, pH en het chemische zuurstof bepaalt. Ook heb ik een Kjeldahl bepaling 
uitgevoerd met behulp van destructie.   
Ook heb ik de controle gedaan van de Head Space met een Gas Chromatograaf; waarmee korrels 
verdampt werden om deze te meten met de Gas Chromatograaf.  
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2012    Water Lab Noord te Glimmen  
( http://wln.nl) 
Onderzoeken van metaal concentraties in water met behulp van 
InductivelyCoupled Plasma Mass Spectrometer systeem. 

 
Tijdens de stage heb ik op de afdeling metalen gewerkt waar ik met de ICPMS en AFS heb gewerkt. 
Ervaring opgedaan met onderzoeksresultaten en het invoeren van meetresultaten.  
Bij de afdeling monstername heb ik meegelopen tijdens het nemen van monsters bij verschillende 
waterzuiveringsstations en zwembaden.   

 
 

2008-2013   Werkzaam in diverse tuinbouwbedrijven 
 
 
 
Opleidingen 
2010-2014  MBO niveau 4 chemisch-fysisch analist, Drenthe College te Emmen 

 diploma behaald in 2014 

 Relevant vakkenpakket: microbiologie, chemie, wiskunde en 
practica fysisch, analytisch en microbiologisch onderzoek.   

2006-2010   VMBO Theoretische leerweg,  Esdal College te  Klazienaveen 

 diploma behaald in 2010 

 Vakkenpakket: Nederlands , Engels, Maatschappijleer, Wiskunde 
, Economie , Scheikunde , Biologie  en Geschiedenis  

 
 
Diversen 
Talen     Nederlands (moedertaal) 
    Engels (redelijk) 
    Duits (redelijk) 
 
Computerkennis:   Word , Excel, PowerPoint 
 
Interesses:    Tekenen, lezen, geschiedenis 
 
Kerncompetenties 

 Accuraat, vrolijk, flexibel, punctueel, behulpzaam en 
nieuwsgierig naar technieken en apparatuur 

 
Referenties  
 
Emmtec Services  
De heer Ing. Emiel Klootsema  
Telefoonnummer (+31) 591 69 2866 
 


