
Naam Ron Warbroek.

Geboren 31 oktober 1951 in Ede.

Woonplaats Duiven.

Burgelijke staat Getrouwd met Dana Warbroek. 

Samen hebben we vier kinderen en zeven kleinkinderen.

Studie MTS, Bankwerker, Lasser, Smecoma business 

en business management en diversen avond opleidingen.

Arbeidsverleden “TBO Ede, Wako Veenendaal, JAZO Zevenaar. 

Op dit moment eigenaar van OTM-Projectadvies.”

Bedrijven “OMT-Projectadvies ontwerpt en  produceert vanuit 

marktbehoefte producten. Dit worden vervolgens vaak standaard-

producten, die wij via onze verkoopkanalen vermarkten. 

Wij  proberen een probleem heel simplistisch te  benaderen en 

daarnaast komen wij altijd onze leverafspraken na. 

Wij onderscheiden ons in  kwalitatieve producten 

en  leveringsbetrouwbaarheid.”

CV

Wij denken graag met u mee over 
de toekomstige werkplek.
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Thuis werken...

of op kantoor?
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Hoe ziet het werken er 
nu en in de toekomst uit?
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Waar kennen we je van? “Waarschijnlijk van de bijeenkomsten bij Lindus.”

Passie? “Werken tot ik er bij neerval.”

Social media? “Facebook en LinkedIn. Ik gebruik ze om in contact te blijven met familie,  kennissen en zakelijke relaties.”

Krant? “De Gelderlander.”

Biertje? “Ik zeg geen nee, maar liever een wodka-cola.”

Vakantie? “Ontspannen, lekker luieren en weer opladen.”

Altijd op zoek naar? “Nieuwe kansen en kansen.”

Houdt niet van? “Mannen, maar wel van vrouwen.” 

Grootste blunder? “Het zijn er niet veel, maar waar ik direct aan moet denken dateert alweer van heel wat jaren geleden. Toen heb ik RVS leuning-

werk en een RVS schommel gemaakt voor een zwembad in Lunteren. Mijn materiaal keuze bleek verkeerd te zijn, namelijk elektrolytisch gepolijst RVS 

uit de kwaliteit A2 (304). Het chloor tastte het materiaal aan. Het had A4 (316) moeten zijn. We hebben het allemaal hersteld.”

Sociale Netwerken? “Lindus, MKB Duiven, Metaalunie.”

Vertel eens iets verrassends over jezelf? “Ik heb de vierde plaats gepakt tijdens het EK kickboksen in de klasse full-contact.”

Wat zou je willen veranderen aan jezelf? “Niets.”

Wie zou je graag ontmoeten? “El Chapo, de Mexicaanse drugsbaron. Puur omdat hij jaren niet te traceren was.”

Favoriet restaurant? “Heb ik niet. Maar de belevenis vind ik belangrijker dan lekker eten.”

Webshops? “Bol.com en Coolblue.”

Boek? “Vorige week nog het MCB boek, een begrip in de metaalwereld.”

Tv-programma? “RTL The Voice Senior.”

Droom? “Een mooie reis maken met mijn vrouw naar Azië.”

Duurzaam? “OTM-Projectadvies ontwerpt duurzame producten die 100% recyclebaar zijn.”

Liemers? “Mooie streek waar veel gebeurt.”

Waar vind je ontspanning in? “Achter in de tuin, op vakantie en bij de caravan.”

Drive? “Ik wil mijn kennis en ervaring overdragen aan de toekomstige werk generatie.”

Dagje ruilen met? “Elon Musk van Tesla om te werken en te wonen.”

Acteur/actrice? “Andre van Duin, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Jason  Statham.” 

Grootste uitdaging? “Oud worden en gezond blijven.”

Verder iets kwijt? “Ik hoop dat mijn familie/vrienden/relaties gezond blijven en ik nog lang 

van ze mag genieten.”

RON

‘Heerlijk op de wielrenfiets de natuur in’


