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Expertise

.NET Ontwikkelaar

Opleiding








2008, Cursus C# - Utrecht MSD 2957A – Advanced Foundations of
Microsoft .NET 2.0 Development MSD 2956B – Core Foundations of
Microsoft .NET 2.0 Development MSD 2124C – Programming with
C#;
2006, Cursus BKL – Kluwer Utrecht Basis Kennis Loonadministratie;
1997-1998, PDI/PDI2 – Exin Utrecht Certificaten : MG3-W Computers
toepassingen in de praktijk. MG1-W Computers op de werkplek. MSNT4.0 Server/werkstation en TCP/IP;
1994-1997, MLO Breda Laboratorium onderwijs richting Chemie;
1992-1994, MAVO-D Dordrecht Diploma (avond school): Nederlands,
Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en
Handelskennis.

Overzicht ervaring
Werkervaring

Februari 2013 t/m oktober 2014
S&H Productfulfilment BV (Moerdijk)
ICT medewerker / Visual C# VB ASP .NET programmeur
S&H is een bedrijf dat zich richt op diensten in de logistieke sector. Hebben
successen geboekt met de expertise in actiemanagement. Hierbij fungeert
het bedrijf als tussenpersoon voor de opslag en het verzenden van actie
producten zoals bijvoorbeeld de producten welke gespaard kunnen worden
met zegels bij de Douwe Egberts. Daarnaast is S&H ook een support
callcenter en financiële afdeling voor diverse webshops.











Migratie project van FTP server naar Cloud oplossing in IIS 7.5
Windows 2008.
Support Module intranet toepassing voor een klant naar externe
webomgeving omgezet inclusief webservice en beveiligingsmodel.
C# ASP .NET 4.0 en WCF.
Door- ontwikkelen van maatwerk interface programma voor het
registreren en doorsturen van orders en order statussen vanuit de
webshop richting diverse leveranciers. Winforms VB .NET.
Monitoren van order processen en ontwerpen van pakbonnen.
Controle programma’s aanpassen en uitbereiden. (MS Access).
Onderhouden van diverse webwinkels voor diverse klanten.
Intern Systeembeheer. (diverse taken).
Ontwikkelen van interne planning applicaties voor Prognose en
Capaciteit planning voor de support afdeling.
Webdesign voor aantal webwinkels voornamelijk farmaceutische
klanten. (HTML/CSS)
Intern ontwikkelen van een foto interface programma voor de Nikon
D5200. Hiermee kan Logistiek 30-60 kleding stukken fotograferen
per uur en deze worden dan automatisch opgeslagen onder het EAN
nummer. (WPF / C#)

Curriculum Vitae
September 2010 t/m augustus 2012
SmartHOTEL B.V. (Reeuwijk)
Visual C# / Silverlight / Delphi programmeur
SmartHotel is een channel manager service. Het bedrijf zorgt ervoor dat
beschikbaarheden van hotelkamers en vakantiebungalows altijd gelijk blijven
op diverse boekingsites. Zo heeft de hotelmanager 1 centraal punt waar de
prijzen en beschikbaarheden worden opgegeven. Daarnaast heeft SmartHotel
ook een eigen (PMS) hotel beheer programma dat WinRES heet en dat
tevens geschikt is voor gebruik in de horeca als kassa systeem.








Ontwikkelen van een online extranet in Silverlight voor hoteliers om
beschikbaarheid en prijzen, voor alle door het hotel aangesloten
boeking sites, in 1 keer te kunnen aanpassen.
Custom R&A Grid geschreven in Silverlight .NET 4.0 C# waarin
visueel alle Prijzen en beschikbaarheid overzichtelijk worden getoond
met statussen en restricties.
Beheren en uitbreiden van de VB .NET webservice gebaseerd op de
OTA (Open Travel Alliance)
Bug fixen en uitbreiden van de WinRES PMS Software (Property
Management System) in Delphi 2009.
Beheren van de IIS servers op de Test omgeving.
Scraping tool geschreven op het Booking.com extranet, zodat hotels
die starten met de SmartHOTEL koppeling direct alle R&A hebben die
ooit is ingevoerd bij Booking.
Project planning middels SCRUM methodiek.

September 2009 t/m augustus 2010
Optifile Automatisering B.V. (Bergambacht)
Visual C# programmeur
Optifile is een bedrijf dat zich richt op het maken sofware voor de Optiek
branche. Het systeem integreert glas/lens catalogi met de refractie kamer,
beheert klanten dossiers en regelt en registreert kassa betalingen.









Ontwikkelen en verfijnen van het totaal produkt Optifile, een Optiek
automatiseringspakket dat alles van de refractiekamer tot aan de
kassa automatiseert.
Client/Server Techniek d.m.v. Remoting en automatisch update
systeem.
Lenzen en glas bestellingen via de webservice met Optiplaza.
Webservice koppeling geschreven voor Loyalty Lab, mailings en klant
tevredenheids onderzoeken.
Agenda planning systeem ontworpen waarbij dubbele afspraken in
ruimtes en bij personeel niet meer voor kan komen.
Werken met VS2003 C# .NET1.1, TortoiseSVN, Open office, XMLMind.
MSSQL-Server 2005/2008 queries, functions en stored-procedures
Ontwikkelen van conversies en tools in VS2008.

Curriculum Vitae
Juni 2009 t/m augustus 2009
CDR Centrale Discotheek Rotterdam (Rotterdam Blaak)
Delphi/Visual C# programmeur/systeembeheer
CDR is de muziek uitleen van de Bibliotheek op Rotterdam Blaak. De IT
afdeling is verantwoordelijk systeembeheer en voor het onderhouden van de
website muziekweb.nl waarmee online muziek uitgeleend wordt.





Ontwikkeling van interne applicaties voor de muziekuitleen van de
bibliotheek;
Ontwikkelen van een touch applicatie met Coverflow functionaliteit in
Silverlight 3.0 en C#;
Onderhouden van muziekweb;
Systeembeheer van de fileservers en interne software.

Augustus 2006 t/m juli 2009
Lopac - Unit4 (Rotterdam)
Delphi – Visual C# programmeur
Lopac is het salarisverwerkingpakket van het voormalige OCC Software
BV/Lopac BV dat in november 2007 is overgenomen door Unit4Agresso Oost
Nederland BV werkmaatschappij en onderdeel van Unit4Agresso NV (dat als
product Unit4 Personeel & Salaris en Cura op de markt brengt).






Aanmaken van installaties en updates voor Lopac Professional met
behulp van Wise Installer 7;
Waarborgen van de installatie procedure en installatie scripts;
Onderhouden van de rapportagesjablonen binnen Lopac Professional
(welke via ReportBuilder 9 / Delphi 7 sources worden aangestuurd);
Ontwikkelen van de beheermethode om printerinstellingen per
rapport en gebruiker te bewaren;
Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van het Digitale
Postkantoor van Unit4 Personeel & Salaris met behulp van Visual
Studio C# 2003/2005, waarbij de Salaris database kan koppelen met
externe bronnen en webservices via XBRL, Clieop 3, XML en
WSDL/Soap koppelingen (voor de webportalen van I-Signaal,
PeopleXS en NextLearn) .

Curriculum Vitae
April 2003 t/m juli 2006
BINK software BV (Dordrecht)
Delphi programmeur
BINK Software is een bedrijf dat zich richt op de bouwfysica branche en
maakt rekensoftware gebaseerd op NEN normen. Met duidelijke
berekeningen op ontwerpen van architecten kunnen project ontwikkelaars
gemakkelijker aansluiting vinden gemeenten voor toestemmingen en kan een
ontwerp vooraf getoetst worden op de meest recente normen en
regelgevingen.










Object georiënteerd programmeren in Delphi 6;
Ontwikkelen van modulen binnen een uniforme database omgeving
voor bouwfysische berekeningen gebaseerd op NEN en NPR normen;
Onderhoudwerkzaamheden en bug fixes huidige programmatuur van
Energie Prestatie modulen;
Aanpassen en verbeteren van algemene code, metadata en print
modulen;
Verantwoordelijk voor ontwikkeling van KAB1010 kabel
berekeningsprogramma voor laagspanning gebaseerd op de
NEN1010;
Ontwikkelen van een grafisch invoer (kabel)diagram ontwikkeld en de
berekening van spanningsverliezen, doorsnede en overspanning in
een OO tussenresultaat structuur gieten.
Verantwoordelijk voor ontwikkeling EPAU75 - Energie prestatie
advies voor utiliteitsgebouwen gebaseerd op de EPA-U ISSO75,
berekening CO2 emissies en energie prestatie berekeningen opstellen
voor verschillende mogelijke maatregelen, maatregelen kiezen en
berekening van terugverdienperiodes tot het verkrijgen van
energiezuinige gebouwen;
Verantwoordelijk voor het technische onderhoud aan de internetsite
van BINK software.

Januari 2002 t/m december 2002
Every Angle Software Development B.V. (Gouda)
Delphi programmeur
Every Angle is een bedrijf dat een Visuele tool ontwikkelt dat het mogelijk
maakt orderstromen te monitoren binnen een complexe SAP omgeving.







Object georiënteerd programmeren in Delphi 5;
Schrijven van event handlers en toepassingen van polymorphistische
inheritance structuren in verschillende projecten binnen het ERP
systeem van Every Angle;
Deel uitmaken van het client team bij het ontwerpen van een
client/server monitoring tool geënt op SAP databases voor Resource
Planning;
Supply-chain visibility: formule waarmee inzage mogelijk wordt voor
orders die mogelijkerwijs te laat kunnen komen. Doordat deel orders
te laat gepland staan of een productie lijn niet kan voldoen aan de
geplande termijn omdat deel producten ontbreken;
Leren werken met ModelMaker 5: UML, class, robustness en activity
diagrammen.

Curriculum Vitae
Januari 2001 t/m december 2001
PaC Manufacturing and Automation B.V. (Den Haag)
Webmaster Intranet / PHP






Bijwerken van items op websites;
Aanpassen van scripts en schrijven van PHP scripts;
Schrijven van Enquête wizard.
Maken van Postscript-formulieren en HTML pagina's;
Schrijven van een HTML generator in Delphi.

Mei 2000 t/m januari 2001
Ten Oever Adviesgroep Inf. B.V. (Dordrecht)
IT-Medewerker / Programmeur / Webdesigner









Verzorgen van website beheer;
Schrijven van HTML en Macromedia Flash 4 items voor de Tag.nl
website;
Programeeropdrachten: Omzetten van SDI applicaties naar MDI
interface applicaties met Office Look & Feel;
Ondersteuning bieden en aanpassen van bestaande maatwerk
applicaties;
Ontwikkelen van nieuwe database applicaties: Relatiebeheer,
Materieelbeheer en Personeelbeheer;
Systeembeheer / Netwerkbeheer MS-Windows NT4.0 server;
Installatie + Netwerk ondersteuning bij klanten;
Programmeren naar PARADOX 7 Database en Sybase SQL-Anywhere
6.0

Oktober 1998 t/m Maart 2000
I-TeQ B.V. (Vlaardingen)
Delphi Programmeur / Database programmeur




Verschillende maatwerk programmeeropdrachten met betrekking tot
de transport en verhuursector;
Programmeren in Delphi 3, met MS-SQL 6.5 en Sybase SQLAnywhere 5.1 databases;
Schrijven van koppeling naar MS-Office97, Exact en TAPI modem
protocollen.

April 1998 t/m september 1998
Shell Hofplein - Getronics - IT-Flex
IT-Medewerker - Detachering


Installeren en verhuizen van computer werkplekken binnen Shell
Hofplein.

Februari 1998 t/m maart 1998
Peek Fleet Logic BV – Via Werk
Helpdesk - Uitzendwerk


Sliedrecht

Ondersteuning en corrigeren bestanden van kilometer registraties
Blackbox systemen

Curriculum Vitae
Oktober 1997 t/m februari 1998
Getronics Infrastucture - Content
IT-Medewerker - Uitzendwerk


Pre-installatie Computerwerkplekken

Juli 1997 t/m oktober 1997
Communications Solutions KPN - Content
IT-Medewerker Installatie Project- Uitzendwerk


Installeren van Computers / PC privé projecten voor studenten van
de Erasmus Universiteit.

Maart 2009 - Heden
Onderneming Faula
Fotografie (neven activiteit)



Eigen onderneming dat zich richt op bedrijf- , sport, evenementen en
portret fotografie.
Daarnaast ontwerp ik ook websites.

Automatiseringskennis
Ervaring met Software Tools en Libraries

Borland Delphi 3,4,5,6,7 en 2005, 2009

WiseInstaller

Installshield X

Adobe Photoshop CS4

Adobe Flash en Action Script 3

Microsoft MSDE / MSSQL2000

Microsoft SQL Managementstudio 2005/2008

Microsoft Excel / Word / Access 97, 2000, 2003, 2007,2010

Microsoft Visual Studio 2003 / 2005 / 2008 / 2010

VB .NET

Tortoise SVN

Modelmaker 6 (UML Tool) en yEd Graph Editor.

Telerik Controls - Silverlight
Talen














en Scripts
HTML / XHTML en CSS en Javascript
XML
Delphi / Pascal / VCL
SQL en TSQL
SQlite
PHP
C# en VB .NET
ASP.NET en Silverlight
WPF en XAML (MVVM)
WCF (Windows Communication Foundation)
WSDL / SOAP
ActionScript 2.0/3.0 - Flash
UML

Curriculum Vitae
Web Management tools

PeopleXS – Recruitment Portal

NextLearn – Competence Portal

Booking.com
Bekend met begrippen

Polymorphisme, Objecten en Classes

Properties, Events en Methods
Overig
Doelstelling

Ideeën bedenken en in praktijk brengen, object georiënteerd denken
en programmeren, websites maken, verbeteren van bestaande
producten en het maken van nieuwe innoverende producten. Frontend en back-end ontwikkelen en daarbij op de hoogte blijven van de
nieuwste ontwikkelingen en technieken. Rekening houden met
platform onafhankelijke standaarden zoals die van W3C.
Interesses
Hobby's

Fotografie, Programmeren, Schaken, Fantasy Festivals.
Werkgever
 Een werkgever die mij weet te stimuleren met innovatief en
uitdagend werk.
 Ik werk graag in teamverband om kennis te delen en samen tot een
beter product te komen.
 Voorstander van de Agile / SCRUM werk methode.

