
 
               Curriculum Vitae 

Personalia 

Naam John C. Miller 

Adres Raadhuisstraat 52a, 4944 VJ  Raamsdonk 

Geboorteplaats Paignton, England 

Geboortedatum  4 oktober 1958 

Burgerlijke staat Gehuwd 

Telefoonnummers 0162-222669 of 06 29513503  

E-mailadres millerstime@millers-time.com  

 

Opleidingen / cursussen in Nederland 

2012 BIM beheer 

1996 Cursus Voortgezette Bedrijfsoriëntatie (V.A.B.O) Strategisch management 

1995 Cursus Algemene Bedrijfsoriëntatie (A.B.O.) 

1995 Cursus Bouwbesluit (BOB Opleidingen Bouwcentrum) 

1994 – 1995 Kostprijsberekening in de B&U (BOB Opleidingen Bouwcentrum) 

1992 Project kwaliteitsplannen MKS (BOB Opleidingen Bouwcentrum) 

1990 - 1991 Calculatie in het bouwbedrijf (BOB Opleidingen Bouwcentrum) 

1989 – 1990 I.S.W. Praktijkopleiding Marketing en Verkoop 

 

Opleidingen / cursussen in Engeland 

1975-1977 College of Further Education Plymouth, Radio officier opleiding elektronica en 

marconist (HTS niveau) 

1969-1974 College of Secondary Education Sidmouth (MTS niveau) 

 

Werkervaring in Nederland 

2012 – heden Zelfstandig ondernemer: Millers Time 

 Complete particuliere bouwprojecten: bekostiging, planning, 

  werkvoorbereiding, inkoop en begeleiding 

  Ramingen in projectfase voor diverse architecten 

  Ramingen en begrotingen van diverse grote bouwprojecten 

  Freelance calculatiewerk bij Cordeel Nederland 

 

2011 –2012 Gedetacheerd via PD Personeel 

  Seniorcalculator bij  Dekta .B.V. 

  Begeleiden van een afdeling, procedures opzetten en implementeren. 

 Onderhandelen over contracten met onderaannemers met 

beslissingsbevoegdheid tot €100.000,-- 

 Gestopt wegens faillissement bedrijf Dekta 

    

2009 - 2011 Freelance calculator bij een grote bouwonderneming te Roosendaal. 

  Projecten tussen 0.5 en 15 miljoen euro in de utiliteitsbouw zoals: 

• Indoor SkyDiving centrum Engeland met verticale windtunnel  

• Nieuwbouw distri-centrum te Oosterhout  bvo 42.766  m2 

• Tata Steel: 

Nieuwbouw hal tegen bestaand gebouw + kantoor bvo  1.500 m2 

• Nieuwbouw sportcomplex Hellevoetsluis bvo 2.695  m2 

• Opslag mos te Moerdijk bvo 37.000  m2 

• Nieuwbouw bedrijfsgebouw te Oud Gastel bvo 24.517,00  m2 

• Koelkast recycling te Roosendaal bvo 1.232,00  m2 

• Nieuwbouw van overslaghal te Moerdijk bvo 1.486,00  m2 

• Nieuwbouw van overslaghal te Moerdijk bvo 1.486,00  m2 

 



 
2007 – 2009   Freelance calculatie werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers 

 

1997- 2007 Zelfstandig ondernemer in telecom 

   

1989-1997 Calculator bij Korteweg bouw- en aannemingmaatschappij te Breda. Projecten 

tussen 1 en 10 miljoen euro zowel woning- als utiliteitsbouw:  

• Winkelcentrum de Burcht te Breda 

• RBT Veiling Breda 

• Ignatius ziekenhuis te Breda (nu Amphia Ziekenhuis) Locatie Molengracht 

• Studentenhuisvesting Rotterdam (S.S.H.R.)  

 

1986-1989 Hoofd onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw van alle filialen in Noord-

Brabant bij supermarktketen “De Boer”  

 

1981-1986 Eigen renovatiebedrijf waarin alle mogelijke werkzaamheden aan bod 

kwamen. Onder andere renovatie uitgevoerd van Slotje Limburg te Oosterhout 

en 18 wooneenheden in Amsterdam 

 

1978-1980 Op verschillende projecten gewerkt als: instrumentfitter, elektromonteur, 

restauratiewerker, schilder, spuitgieter, metaalwerker 

 

Computervaardigheden 

IBIS-TRAD 

BouwCalc & PlanCalc 

WpNext 

Excel, Word, PowerPoint 

Photoshop, Cubase, Sibelius etc. 

  

Persoonlijke vaardigheden/kenmerken 

Doordat ik in Engeland ben geboren maar al 35 jaar in Nederland woon beheers ik zowel de Nederlandse 

als de Engelse taal goed. 
Ik maak gemakkelijk contact op verschillende niveaus, heb snel grote lijnen te pakken, ben constant op 

zoek naar verbeteringen en heb een 'hands on' mentaliteit. 
Ik zie uitdagingen in elk nieuw project en werk met passie en doorzettingsvermogen, bovendien ben ik 

zeer flexibel in zowel werktijden als werkzaamheden. 
Ik ben 55 en heb een jarenlange brede ervaring zowel als calculator als op commercieel gebied. Daardoor 

ben ik allround inzetbaar, goed in probleemoplossend denken en ben ik resultaatgericht. Ik heb een 

positieve instelling, heb humor en kan goed alleen maar ook heel goed in een team functioneren. 
Ook heb ik in mijn werkverleden diverse calculators het vak geleerd en begeleid. 
 

Hobby’s 

• Verzamelen en lezen van voornamelijk 18e en 19e eeuwse Engelse literatuur 

• Schaken 

• Golf 

• Muziek spelen, arrangeren en schrijven, mijn instrumenten zijn basgitaar, piano en keyboards.  

Ik speel in een blues/rock band en een big band 

• Reizen 


