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Werkervaring

Personalia

Projectmanager ICT, ICT Bergen, Amersfoort

Nationaliteit

februari 2019 — Heden

Nederlandse

Als projectmanager ICT ben ik verantwoordelijk voor de software en hardware

Geboortedatum

systemen, inclusief het beheren en implementeren van complexe ICT projecten.

12-07-1987

• Inrichten van en leidinggeven aan projecten om nieuwe ICT-systemen te
implementeren

Vaardigheden

• Schrijven van projectplannen en bewaken van afspraken over tijd en budget

Communicatief sterk

• In kaart brengen van functionele eisen en wensen voor nieuwe

Nauwkeurig en

informatiesystemen
• Aansturing van (externe) ontwikkelaars en leveranciers
• Leidinggeven aan (complexe) ICT-projecten

gestructureerd
Altijd afspraken nakomen

• Het verder ontwikkelen van websites en data-projecten

Analytisch

• Het selecteren van software

Kwaliteitsgericht

• Applicatielandschap overzichtelijker maken en verduurzamen
• Systemen verbeteren en vervangen
• Het project binnen scope, tijd en budget opleveren

Programmeren via Java en
PHP

• Samenwerken met het team informatiemanagement
• Wensen en behoeften inventariseren m.b.t. ICT systemen
Het mooiste vind ik proactief advies geven en verrassen met waardevolle nieuwe inzichten

Projectmanager ICT, Techniek Bureau, Amersfoort

Hobby's
Goede gesprekken, theater,
darten en lezen

november 2016 — februari 2019

• Vertaalslag maken van de wensen naar een concrete vraagstelling

Links

• Een serieuze gesprekspartner zijn voor leveranciers en andere dienstverleners

Linkedin

• Kennis van programmeertalen en hiermee klein specifieke problemen in de

CV Maken

software oplossen
• Zorgen voor een goede werkverdeling
• Zorgen voor een goede vastlegging van bestaande processen
• ICT aankopen en het daaropvolgende proces begeleiden
• De implementatie van nieuwe ICT projecten begeleiden
• Medewerkers begeleiden en coachen
• Adviseur richting MT als het gaat om de ICT projecten
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerkingen.

Opleiding
Technische Informatica, Hogeschool van Utrecht
september 2012 — juli 2016

Een fijne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over techniek en informatica.
Ik kon niet wachten om echt aan de slag te mogen gaan.

Havo diploma, Waardenburg, Utrecht
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september 2007 — juli 2012

Stages
Praktijkstage Technische Informatica, KPN, Utrecht
september 2012 — september 2013

Tijdens deze stage heb ik op de IT afdeling geholpen bij allerlei verschillende
IT-klussen
• Projectplannen geschreven
• ICT software geïmplementeerd
• Zelf kleine aanpassingen in de software geprogrammeerd

Cursussen
Programmeren anno 2020, Programmeren enzo
september 2018

Strakke Projectplannen schrijven, LOI
december 2017

