
Naam: 			Frits 
Geslacht: 		Man
Leeftijd: 		45
Adres:			***, Zuid-Holland
Nationaliteit: 		Nederlandse
Gesproken talen:	Nederlands, Engels
Functie:		PHP Developer


Profiel

Ben nu meer dan 10 jaar IT professional, heb in development teams gewerkt maar kan ook zelfstandig projecten draaien. Heb ook  project management ervaring, international IT manager bij APMT en voor webdevelopment projecten bij Seneca. Momenteel geef ik de voorkeur aan development werk. Ik heb last van een allergie voor bromiden en fenolen, die in monitors en computers voorkomen. Hierdoor moet mijn werkplek en soms  de werkomgeving (kantoor tuin bv.) enigszins worden aangepast. Ik kan ook remote werken vanuit huis.  

	Masters Kunstmatige intelligentie
	8+ jaar PHP ervaring
	Project management, team lead ervaring
	Geïnteresseerd in:
	Social Media Integratie
	VR/AR
	Internet of things
	Werken in een dynamische omgeving / teamverband
	Remote werken 



Automatiseringskennis

Programmeer talen: 		PHP (OOP), NodeJS, JavaScript, jQuery, Python 
Testing Knowledge: 		Unit-, Integration-, Functional testing, PHPunit, Jasmine
Version control: 		SVN, Git
Frameworks / Libraries: 	Zend 2, Symfony, Laravel, Joomla, CodeIgniter
Development tools / IDEs: 	Eclipse, Geany, others




Werkervaring 

Developer (Freelance basis en voor eigen bedrijf)
2014 – 2015
Ik ontwikkel eigen sites, en nieuwe technieken zoals gebruik van spraakherkenning en generatie of visualisatie van VR. Dit doe ik met de pakketten en tools die er voor beschikbaar zijn. 

	Climatebabes.com
	Komikrond.nl
	Blockchain, Ethereum


Gebruikte technieken:
Laravel, Smarty, Zend, Google charts, Angular etc.

Developer HVMP Rotterdam
2015-2016

HVMP en Invitado zijn een bedrijf dat ticketing voor events en webmarketing doet. Ik heb daar op basis van het eigen CMS en ook SimpleCMS aan opdrachten gewerkt. Voornamelijk jquery, PHP. 

	Ontwikkeling registratie en ticketing sites
	Ontwikkeling web marketing sites


Jquery, PHP

Developer AET Arnhem
2015

Bij AET heb ik aan een nieuwe GUI voor de private key management systeem gewerkt. Dit is een javascript interface via SOAP/XML met een PHP backend.

	Ontwikkeling frontend voor private key infrastrcuture management
	Ontwikkeling encryptie systemen


Javascript, Jquery, PHP

Developer (Freelance op locatie) Santander
2014 

Bij Santander heb ik oa de backend code (in Zend omgeving) geschreven voor het importeren en naar AS400 uploaden van RDW administratie gegevens, van belang voor het afsluiten of incasseren van geleend geld. Ook heb ik de Santander.nl website gemigreerd naar een recentere versie van Joomla. Dit heb ik oa vanuit huis en vanuit Spanje gedaan.
 
	Bouw en uitbreiding van een administratief systeem op basis van Zend
	AS/400 systeem koppelen met derde partijen (waaronder de RDW)
	Migratie van Santander.nl van Joomla 1.5 naar 3.x (nog niet live)
	Veel nieuwe componenten en modules herschreven en repackaged


Gebruikte technieken:
PHP, Zend Framework, Joomla

Developer Procentec
2012 – 2013
Bij Procentec heb ik gebouwd aan een extranet site voor de sales representatives. Deze Joomla site maakt het makkelijk te managen wie welk reclame materiaal ter beschikking heeft.

	Zelfstandig werk
	Procentec development extranet marketing site
	Advies tav server inrichting


Gebruikte technieken:  
PHP, MVC, Joomla

Developer Target Media
2011- 2012
Bij Target Media heb ik het mobiele website platform door ontwikkeld (legacy PHP) en betaal systemen geintegreerd. Ook heb ik een podcast webwinkel voor Radio 538 gebouwd. 

	Onderhoud van proprietary mobiel betaal systeem
	Implementatie van credit card gateway
	Ontwikkeling betaal interfaces en APIs
	Ontwikkeling Podcast en streaming website voor Radio 538 


Gebruikte technieken:
PHP, CSS, HTML, Smarty, JavaScript, jQuery

Project manager Seneca
2007-2008

	Project manager bij Seneca in Delft
	Meerdere PHP projecten in mijn portfolio


Gebruikte technieken:
PHP, Smartsite CMS

Internationaal Project en IT manager bij APMT
2005-2006 
Bij APMT runde ik internationale IT projecten die te maken hadden met de aanleg van container terminals. Ik was ook de applicatie expert voor het terminal besturings systeem (TOS). 

	Project manager bij APM Terminals in Den Haag
	Implementatie van IT infrastructuur in containerhavens
	Managen van IT onderhoudscontracten
	Werkterrein wereldwijd, van de VS tot Japan


Project medewerker bij Eneco
2003-2005 
Bij Eneco werkte ik aan de splitsing van de databases in het kader van de liberalisatie van de energie markt. Hierbij schreef ik oa PL/SQL code voor Oracle dbs.

	PL/SQL code 
	AS400
	Speurwerk en project management



Opleidingen

WO-master: Cognitieve Kunstmatige Intelligentie
1990-2001

Onderdelen : Informatica, wiskunde, distributed database design, cluster computers and computer simulations.




