
Curriculum vitae 
 
Naam : Michael Pedonomou, 
Adres : Vredelaan 29, 
Woonplaats : 9301EB  Roden. 
Telefoon : 050-5017797 / 06-45544816 
E-mail : Michael@Pedonomou.nl 
Geboortedatum : 12 oktober 1958 
Burgerlijke staat : Gehuwd 
 
Opleidingen 

1978-1982  HTS Elektronica / Informatietechniek 
1975-1978  MTS Elektrotechniek 

 

Cursussen 
2008   PRIME 
2006   VCA-VOL 
2002   ESD/EMC 
2001   Bluetooth Fundamentals, a technology overview 
2001   Ontwerpen van Hoogfrequent schakelingen 
1999   ITIL 
1999   Software Engineering (PTS) 
1999   Bedrijfsinformatica 
1998   Project management plus 
1998   Software testing 
1997   Cordis Managementleergang Leidinggeven (CAP) 
1996   Project management 
1994   ISW: voorbereidend hoger management 
1993   Planning-, besluitvorming- en probleemanalyse 
1990   ISW: Middle Management 

 
 

Werkervaring 
 
Periode :  April 2008 tot januari 2010 
Werkgever :  SCA personal care (Hoogezand) 
Functie :  Interim Project manager 
Werkzaamheden 
SCA personal care te Hoogezand is producent van incontinentie producten voor zowel de medische- 
als de consumentenmarkt. Voor de unit TenaLady is, i.v.m. uitbreiding van de productiecapaciteit, een 
nieuwe productielijn geïnstalleerd. De project manager is verantwoordelijk voor het project van 
aankoop tot en met inbedrijfstelling. 
Als ‘Project manager' zijn de volgende taken uitgevoerd: 
• inkoop van machines en apparatuur; 
• onderhouden van contacten met de (interne) klant over alle voorkomende zaken; 
• onderhouden van contacten met leveranciers; 
• maken van planningen en het bewaken en (bij)sturen van de projectvoortgang; 
• bewaken van het budget en projecturen (projectbudget €13.000.000,-); 
• operationeel leiding geven aan projectmedewerkers; 
• voeren van projectadministratie; 
• bewaken van machine kwaliteit en het organiseren van testen. 
 
 



Periode :  Oktober 2006 tot april 2008 
Werkgever :  Bosgraaf BV (Joure) 
Functie :  Interim Project manager 
Werkzaamheden 
Bosgraaf is een internationaal opererende machinefabriek dat zich richt op het ontwerpen, bouwen en 
installeren van machines voor de voedingsmiddelen industrie. De project manager is verantwoordelijk 
voor het project van start engineering tot en met oplevering. 
Als ‘Project manager' zijn de volgende taken uitgevoerd: 
• operationeel leiding geven aan projectmedewerkers; 
• maken van planningen en het bewaken en (bij)sturen van de projectvoortgang; 
• onderhouden van contacten met de klanten over alle voorkomende zaken; 
• bewaken van budgetten en projecturen (projectbudgetten tot €2.000.000,-); 
• bewaken van de productkwaliteit en het organiseren van testen; 
• aansturen supervisor en montageploeg op locatie; 
• voeren van projectadministratie; 
• inkoop van (deel)besturingen; 
• projecten in Nederland, Polen, Zwitserland. 
 
 
Periode :  September 2006 
Werkgever :  IGM Resins BV (Waalwijk) 
Functie :  Technical consultant (interim) 
Werkzaamheden  
Als deelnemer aan een “Management review team” verantwoordelijk voor de voorbereiding van een 
“due diligence assessment” t.b.v. de overname van een productiebedrijf voor hoogwaardige 
chemicaliën in China. De belangrijkste taken waren: 
• audit van de management systemen rond productie en kwaliteitswaarborging (ISO9001); 
• beoordeling van de technische installatie op staat van onderhoud, productie capaciteit, flexibiliteit 

en uitbreidingsmogelijkheden; 
• beoordeling productie omstandigheden, veiligheid en milieu aspecten; 
• Rapportage aan en adviseren van de opdrachtgever. 
 
 
Periode :  15 november 2004 tot augustus 2006 
Werkgever :  Betelgeuze BV (Leeuwarden) 
Functie :  Project manager 
Werkzaamheden 
Betelgeuze is een internationaal opererende machinefabriek met als core-business het ontwerpen, 
bouwen en installeren van kaas-perslijnen en -pekelsystemen. De project manager is verantwoordelijk 
voor het project van start engineering tot en met oplevering. 
Als ‘Project manager' zijn de volgende taken uitgevoerd: 
• verdelen werkzaamheden onder mechanisch- en elektrisch engineers; 
• technische leiding geven aan projectmedewerkers; 
• maken van planningen en het bewaken en (bij)sturen van de projectvoortgang; 
• onderhouden van contacten met de klanten over alle voorkomende zaken; 
• onderhouden van contacten met leveranciers; 
• bewaken van (deel)budgetten en projecturen (projectbudgetten tot €1.500.000,-); 
• bewaken van de productkwaliteit en het organiseren van testen; 
• aansturen supervisor en montageploeg op locatie; 
• voeren van projectadministratie; 
• opzetten een eigen automatiseringsorganisatie voor Betelgeuze; 
• inkoop van (deel)besturingen; 
• projecten in Nederland, Polen, Italië, Litouwen. 
 
 



Periode :  1 juni 2004 tot 15 november 2004 
Werkgever :  Leenstra machinefabriek (Drachten) 
Functie :  Ontwikkelaar/programmeur machine besturing (interim) 
Werkzaamheden 
Het ontwikkelen en programmeren van een machinebesturing ten behoeve van geautomatiseerde 
transportsystemen en liften in een magazijn/koelcel. Het transport van verschillende types dragers en 
pallets, van en naar diverse locaties in het magazijn, vindt plaats op basis van informatie verkregen uit 
een overkoepelend logistiek systeem. Daarnaast vallen testen en in bedrijf stellen van de installatie 
binnen het takenpakket. 
 
 
Periode :  1 juni 2000 tot 1 juni 2003 
Werkgever :  Ericsson Eurolabs Netherlands (Emmen) 
Functie :  Section Manager 
Werkzaamheden 
De activiteiten als Section Manager vonden plaats in een R&D omgeving, waar Bluetooth producten 
voor de professionele en consumenten telecom markt werden ontwikkeld. Met de Bluetooth 
technologie worden draadloze dataverbindingen over korte afstand gerealiseerd. De rol van Section 
Manager binnen de afdeling 'Analog and Radio Design' (A&RD) viel uiteen in twee taakgebieden. 
Projecten / technisch: 
• ondersteunen van projectorganisatie en het leiden van en/of deelnemen in projectteams; 
• als "Object Leader" verantwoordelijk voor het ontwerp en het ontwikkelen van Bluetooth 

producten; 
• bewaken van (deel)budgetten en uren; 
• onderhouden van contacten met projectleider(s) en ander Object Leaders; 
• het mede bepalen van het beleid rond ontwikkelprocessen en -methoden; 
• het mede bepalen van standaarden en standaard methoden op zowel ontwerp- als testgebied; 
Management taken: 
• het leiden van een afdeling met 8 medewerkers (HBO en WO niveau); 
• het coachen, motiveren, aansturen en beoordelen van medewerkers; 
• het coördineren van resources; 
• Coördineren werkzaamheden "Prototype Shop"; 
• ARBO coördinator voor de afdeling A&RD. 
 
 
Periode :  1 oktober 1998 tot 1 juni 2000 
Werkgever :  PTS Software BV (detacheerder van ICT personeel) 
Functie :  Projectleider / consultant 
Werkzaamheden 
• Opzetten van een Project Management kennis groep. Inventariseren en adviseren bij een netwerk 

migratie traject en een Europese aanbesteding; 
• Consultant / projectleider binnen een huisstijlautomatiseringsproject. Het betrof hier een 

huisstijlwijziging bij 3 grote zorgverzekeraars als gevolg van een fusie. Als projectleider 
verantwoordelijk voor de invoering van alle elektronische uitingen van de nieuwe huisstijl, 
variërend van mainframe tot desktop-omgeving; 

• Als projectleider problemen binnen internetproject  voor een groep jachtmakelaars opgelost en 
nieuwe ontwikkelingen aangedragen; 

• Coördinator verhuizing van PTS Apeldoorn naar een nieuw pand. Het aansturen van leveranciers 
van installaties en inrichtingen. Plannen van het geheel; 

• Als quality engineer betrokken bij de totstandkoming van het kwaliteitssysteem van PTS. 
 
 



Periode :  1 juli 1983 tot 1 oktober 1998 
Werkgever :  Cordis Europa NV (fabrikant van pacemakers en diagnostische catheters) 
Functie :  Electronic Engineer 
Werkzaamheden 
• Ontwikkelen van test-, meet- en regelsystemen; 
• Ontwikkelen van software voor deze systemen. 
 
Functie :  Hoofd Electronic Tooldesign 
Werkzaamheden 
De activiteiten als hoofd 'Electronic tooldesign' vonden plaats in een technische omgeving, waar 
machines, machinebesturingen en meet- en regelsystemen onderdeel van uit maakten. Als hoofd van 
de afdeling 'Electronic tooldesign' zijn de volgende taken uitgevoerd: 
• het leiden van twee afdelingen met samen 18 medewerkers; 
• het coachen, motiveren, aansturen en beoordelen van medewerkers; 
• het mede bepalen van het beleid rond mechanisering en automatisering; 
• verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van technische systemen (hard- en software); 
• verantwoordelijk voor het opstellen van testprotocollen en functionele verificaties van de 

ontwikkelde systemen; 
• verantwoordelijk voor elektrische onderhoud- en storingsdienst voor het machinepark; 
• bepalen van standaarden en standaard methoden op zowel ontwerp- als testgebied. 
 
 

Persoonskenmerken 
Analytisch, stressbestendig, eerlijk en recht door zee, geen 9 tot 5 mentaliteit, planmatig en 
resultaatgericht, ziet de mens achter de functionaris, brede belangstelling, vrolijk, goed gehumeurd, 
plezier hebben in je werk staat voorop. 
 
 

Afstudeeropdracht HTS 
Ontwikkeling van een ontvanger voor de Meteosat II weersatelliet. 
 
 

Hobby's 
Fietsen, spinning, schaatsen, motorrijden, restauratie van een klassieke Volvo. 
 


