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• Bedreven in Dreamweaver, Flash, PhotoShop en Illustrator; recentelijk cursus voor gevorderden 

gevolgd in alle vier de pakketten 
• Vakkundig Visual Basic-programmeur met ervaring op het gebied van database front-end creation 
• MCSE-kwalificatie  - alle aspecten van Windows NT, TCP/IP en netwerken  
• Bewezen op competente wijze leiding te kunnen geven aan een IT-helpdeskteam 
• Volledig onderlegd in het bouwen van LAN's/WAN's en in het installeren en testen van kabels 
• Grondige praktische kennis van Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Outlook en Access, alsmede van 

Lotus Notes 
• In hoge mate bekend met internetmiddelen en -gebruik 
•  Uitstekende vaardigheden op het gebied van timemanagement en organisatiebeheer 
 
• Omgevingen: 

Intranet, WAN, Unix (Linux redhat), NT, Windows 2000, Novell 4.1, Javascript, Oracle, Microsoft 
networking 
 

• IT-talen: 
Goed begrip van Javascript, Perl, HTML, DHTML, XML en C++ en elementair ingevoerd in Unix en 
Linux (redhat) 
 
Prestaties 

• Met succes verschillende websites gebouwd en operationeel gemaakt, waaronder een functionele 
liefdadigheidssite 

• In aanzienlijke mate bijgedragen aan de bouw van een dynamische e-commerce-site ter waarde van 
€ 300.000 

• Een grootschalig callcenter systeem geïmplementeerd, binnen de begroting en binnen de deadlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAARDIGHEDEN 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 



 
 
 
 
Op contractbasis heb ik mijn vaardigheden toegepast in een verscheidenheid aan commerciële 
omgevingen, waaronder de bankensector, nieuwe media, concernsystemen, bedrijfsactiviteiten, lokale 
overheden en techniek. 
 
Design  
• Substantieel bijgedragen aan het team dat verantwoordelijk was voor het bouwen www.abfab.com, 

een voor flash geschikte e-commerce site met complexe back-end functionaliteit. Geconcentreerd op 
vormdesign en database archiving. 

• Opdracht in eigen beheer voor de bouw van verschillende kleine informatieve sites, inclusief ontwerp 
volgens instructie van klant; introductie contentbeheer en regelmatig onderhoud. 
Voorbeelden: ditismijnfantasie.nl,  mijnideaal.com, ambitieus.nl. 

• Verschillende pagina-designs voor allerlei persoonlijke en particuliere sites, in 1997. 
 
 
 
Programmeren  
• Verschillende opdrachten uitgevoerd, programmeren in VB, C++, Perl en XML.  
• Specialist in op maat maken van administratie- en databasesystemen. 
• Analyse en herontwerp van intranetsysteem, waaronder ontwikkeling van kennisbeheer. 
 
IT-ondersteuning  
• Een helpdesk onderhouden en draaiende gehouden: toezicht op medewerkers, implementatie 

administratieve systemen en organisatie software-aankoop en -installatie. 
• Diepgaand gewerkt met Microsoft Office-suite van applicaties 3.1/95 die draaiden op Novell 3.12/4-

netwerken 
• Complete installatie van een LAN van twaalf units, inclusief bekabeling en telecommunicatie. 
  
 
 
 
 
 
1998  MSCE;   IT College, Londen 
  Acht onderwerpen voltooid, waaronder NT-workshopmodule 
 
1991 - 1995 BSc (Hons.)  Loughborough University of Technology   
  mathematische techniek (2:i) 
  
1999  Diploma webdevelopment,  London new media college 
  Parttime cursus van 16 weken 
 
 
 
  
 
Interesses en hobby's: voetbal (plaatselijke competitie), zwemmen en fitness, fietsen. Ook ben ik lid van 
een jazz-ensemble en geef voetbaltraining op een lokale basisschool. 
• Als mens nauwgezet, gemotiveerd, zeer georganiseerd en competent. 
• Niet bereid te verhuizen voor mijn werk.  

Wees kort maar bondig bij de beschrijving van je ervaring 
en noem waar nodig voorbeelden en cijfers. 

Noem alleen je belangrijkste officiële 
kwalificatie en evt. relevante cursussen 
of diploma's. Noem hier ook 
lidmaatschappen van organisaties, 
genootschappen of verenigingen. 

Personeelsfunctionarissen zijn 
geïnteresseerd in dit onderdeel 
omdat hier karakter aan het 
licht komt. Je activiteiten buiten 
het bedrijf kunnen bijdragen 
aan de positieve algehele 
indruk die je maakt. 

WERKERVARING 
 

OPLEIDINGEN 
 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 
 


