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WERKERVARING

• 2002 - heden XS4ALL Internet BV Diemen
• 1998 - 2002
– ontwerp/implementatie/beheer van een EDI systeem
– eindondersteuning voor klanten ten behoeve van het EDI systeem
– verantwoordelijk voor beheer/installatie van diverse linux servers met als
hoofdtaken:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

DHCP server
database server (Solid, PostgreSQL)
faxserver
firewall
mailserver voor diverse domains (sendmail)
master/slave DNS server (bind)
modem inbelserver
NFS server

∗
∗
∗
∗

netwerk/systeem monitoring en alarmering
squid proxy server
UUCP server
webserver (apache met als extra modules mod perl, mod ssl en php)

– technisch contactpersoon voor Stichting Internet Domainregistratie Nederland (SIDN)
– verantwoordelijk voor beheer Livingston Internet Router
– verantwoordelijk voor netwerkbeheer
– schrijven van dynamische webpagina’s met behulp van PHP en perl
• 1997 - 1998 Radix BV Amsterdam
– tweedelijns helpdesk medewerker op het gebied van:
∗ firewall/security producten, waaronder Borderware Firewall, Secure
Computing Sidewinder en Enigma Authentication Server (later SafeWord)
∗ Unix systemen: SCO OpenServer, Solaris, UnixWare
– beheerder/porter inhouse geschreven UPS monitor programma
– beheerder interne firewall server
– beheerder interne SCO Openserver server
– opzetten/beheren testruimte/testservers
– opzetten/beheren demoruimte/demoservers
– consultancy
• 1987 - 1997 Hoogvliet supermarkt Leiden
– verantwoordelijk voor emballage afdeling
– vloer medewerker

OPLEIDINGEN
• 1991 - 1997 Haagse Hoge School Den Haag richting informatica
– propedeuse met succes afgerond
– diverse technische modules, gericht op informatica en informatiekunde met
success doorlopen

– stage met succes afgerond
Tijdens deze stage van 6 maanden heb ik een start gemaakt met het schrijven van het boekwerk dat de communicatiestromen, procedures en relevante technische informatie bevat van de afdeling automatisering van het
AZU
• 1991 - 1992 Middelbaar Laboratorium Onderwijs Delft
– extra bioprocesstechnologie certificaat behaald
• 1986 - 1991 Middelbaar Laboratorium Onderwijs Delft
– diploma behaald richting botanie
• 1981 - 1986 MAVO-D in 7 vakken, Oegstgeest
– diploma behaald
VAARDIGHEDEN
• kennis van de programmeertalen C, Perl, PHP, Bourne shell, Pascal, Intel i386
Assembly en elisp
• kennis van de opmaaktalen LATEX TEX en HTML
• ervaring met configureren van routers van Cisco, Livingston en Zyxel
• ervaring met diverse database systemen waaronder Oracle, Solid en PostgreSQL
• ervaring met diverse UNIX varianten waaronder Solaris, Linux, en FreeBSD
DIVERSEN
• onderhoud en verbeteren van het thuis netwerk
• grote passie voor Internet en Unix en het beheer en de beveiliging daarvan
• lezen vakliteratuur waaronder The Perl Journal, The Linux Journal, Sysadmin
en Computable
• mijn twee katten gezelschap houden
• sporten: tennis en schaken
• boeken lezen van onder andere Stephen King en verschillende fantasy schrijvers
• luisteren van muziek
• kijken van films

