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CURRICULUM VITAE 

Over mij 

 Naam  Arie Theunis 

 Nationaliteit Nederlands 

 Geboortedatum 9 juli 1996 

 Functie  Geotechnisch Adviseur 

 Email  Arie.Theunis@geobest.nl 

Opleiding 

2013 - 2019 HBO Civiele techniek, hogeschool van Amsterdam 

2008 – 2013 HAVO, Kalsbeek college, profiel natuur en techniek, natuur en gezondheid en economie 

en maatschappijleer.  

Werkervaring 

Aug. 2022 – heden: Geobest, Parttime, Geotechnisch Adviseur 

- Sinds augustus ben ik parttime in dienst bij Geobest in aanloop naar een voltijd dienstverband.  

Aug. 2022 – heden: Nebest, parttime, werkvoorbereider 

Sinds augustus ben ik parttime in dienst bij Nebest 

Jan. 2018 – jul. 2022: Nebest, fulltime, werkvoorbereider 

Tijdens/na mijn afstuderen ben ik bij Nebest fulltime in dienst getreden bij afdeling infra als 

werkvoorbereider. Naast de tekenwerkzaamheden die voorheen uitvoerden is mijn takenpakket 

uitgebreid met het offertewerk, het opstellen van plannen, het begeleiden/uitvoeren van 

besteksopnames, het coördineren van onderzoeken, het opstellen van contracten (hoofdzakelijk RAW), 

aanvragen vergunningen/begeleiden aanvraag, het opstellen van aanbestedingsleidraden, het 

begeleiden van aanbestedingen. Daarnaast heb ik in deze periode de interne tekenstandaard opgepakt 

en ben verantwoordelijk geweest voor het hooghouden van de kwaliteit en kennis van de afdelingen 

infra en constructief. 

Feb. 2017 – sep. 2017: Nebest, parttime, tekenaar 

Met een nul-urencontract ben ik werkzaam geweest als tekenaar bij de afdeling constructief. In deze 

periode heb ik constructieve detaillering voor kunstwerken uitgetekend in autocad 2D.  

Mrt 2016 – aug 2016: Nebest, fulltime, stagiair  

Als stagiair heb ik mijn beziggehouden met diverse werkzaamheden voor afdeling constructief als 

oriëntatie en voorbereiding op mijn verdere carrière. De werkzaamheden liepen uiteen van inspecties 

van kades of kunstwerken tot het uitwerken van constructieve details voor tunnelbakken en het 

herberekenen van houten fietsbruggen. 
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Relevante projecten 

2016 – Nieuwbouw onderdoorgang in de N207; 2017 - Herinrichting Molenstraat te Bennekom; 2017 – 

Vervanging Galgenbrug in de N467; 2018 – Vervanging Waalkade eerste fase te Tiel; 2019 – 

Nieuwbouw 2 kunstwerken te Steenbergen; 2019 – Civieltechnische werken, windpark Deil; 2019 – 

Vervanging “Lange brug” te Oud Ade; 2020 – Civieltechnische werken, windpark “Oude Mol”; 2020 – 

Civieltechnische werken, windpark “de Pals”; 

Talen 

spreken   schrijven  lezen 

Nederlands  goed   goed   goed 

Engels   basis   basis   goed 

 

Aanvullende cursussen 

2023 Grondmechanica  en funderingstechniek 1 (CGF-1)  

2019 Basiscursus Beton ‘Betonschade: onderzoek, analyse en herstel’ 

 


