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Mijn profiel
Ik weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden en dat helpt mij bij het bedenken en implementeren van
werkbare oplossingen voor problemen. Daarbij ben ik doorgaans rustig, maar wel goed in staat om knopen
door te hakken als de situatie daarom vraagt. Het stimuleert mij om in een team te werken en kennis en
vaardigheden te delen, maar ik heb ook met veel plezier zelfstandig projecten uitgevoerd.
Functie verloop
Periode:Juli 2017 t/m heden
Product Owner binnen een software ontwikkel team (leer/werk) bij de stichting Bee-Ideas
Er wordt gewerkt via de Scrum methode. Als product Owner onderhoud ik het contact met de opdrachtgever
(Natuur & Milieu) en zie ik er op toe dat diens wensen zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Om dit te
bereiken zorg ik dat het ontwikkelteam altijd op de hoogte is van zowel wat er gemaakt moet worden, als
wat er prioriteit heeft.
Periode: Februari 2017 t/m Juni 2017
Rapportage-ontwikkelaar bij T.A.F. Holding (Werkstage in het kader van de Meesterbeurs)
Periode: September 2016 t/m Februari 2017
Medewerker receptie bij Tilburg University
Periode: 1989 t/m Februari 2013
Productieplanner Desso BV, locatie Goirle. (Productie van tapijt)
Deze functie kwam te vervallen vanwege de verplaatsing van alle planningswerkzaamheden naar een
vestiging in België.
Mijn werkzaamheden bestonden uit:





Het plannen van tapijtproducties voor de productieafdelingen.
Het afgeven van levertijden aan diverse verkoopafdelingen .
Ondersteuning bij het uitvoeren van diverse automatiseringsprojecten als lid van werkgroepen.
Het maken en onderhouden van diverse op maat gemaakte rapporten en toepassingen vanuit
een centrale database met gebruik van Microsoft Access en/of Excel.
 Het uitvoeren van interne audits als Key Account Auditor in het kader van de ISO certificering.
 De verwerking van mutaties in een maatwerk Masterdata Systeem..
 Systeembeheer van een Novell Netware netwerk + PC beheer (Tot 1996)
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Opleidingen/Cursussen
Soort

Instituut

HAVO
Informatica 1 en 2
Bestandsorganisatie 1
Organisatiekunde 1a
Operationeel Management 1a
Inleiding Logistiek
Oriëntatie Netwerk & organisatie
Interne kwaliteitsaudits (ISO)
Scrum master PSM I (huidige studie)

Jaar \
Diploma of Certificaat

Cobbenhagencollege Tilburg
Exin/Ambi
Exin/Ambi
Open Universiteit
Open Universiteit
Logex
Akam
Dreux Management Consultants
Bee-Ideas

1981
1986
1986
1990
1990
1994
1995
1998
2017

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
…

Vaardigheden
Engels taal:
Duitse taal:
Microsoft office
Microsoft Power BI
SAP

Typen

Goed spreken & schrijven
Goed spreken & schrijven
goede beheersing
goede beheersing
I.v.m. de transitie van een maatwerk plansysteem naar een
toepassing in SAP in 2012, heb ik ervaring met deze
programmatuur kunnen opdoen.
Prima (typediploma behaald)

Overig
Ik ben een actief lid van 2 teams die op een Engelstalige game website werken aan gratis uitbreidingen voor strategie
games. De teams bestaan uit mensen uit veel verschillende landen en tijdzones, die gezamenlijk aan dikwijls langdurige
projecten werken. Mijn bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit tekst editing, het organiseren en begeleiden van Beta test
programma’s en bijdragen aan de constante discussie over de spel concepten en inhoud.

