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Studies
2005 New Horizons
Microsoft Certificatie
MCPD voor VB.NET en C# in Web- en Windowsapplicaties
1991 - 1994 Rega School
Toegepaste Informatica
Hogere Onderwijs
1989-1991 Katholiek Universiteit van Leuven
Wiskunde - Informatica
Universiteit
1986-1988 Beheshti Universiteit van Tehran
Statistieken
Universiteit
1982-1986 Beheshti Hoge School
Wiskunde
Hogere Onderwijs

Bekende Besturing Systemen
Microsoft Windows 2008 / 8 / 7 / 2003 / XP / 2000 / NT / 3.11
Linux RedHat / Fedora

Technologie & Methodieken
MVP, MVVM, MEF, WIF
WCF, WPF and SilverLight, Linq
SOLID Object Oriented & Service Oriented Architecture
UML, ERD
ODBC / JDBC
JDOM, Xerces, Xalan
SOAP, XML, XSLT, DHTML, JavaScript, CSS, JSON, AJAX, Promise
IIS, Apache

Web Ontwikkeling
Enthousiast over en gecertificeerd voor HTML5
Zeer goede kennis en ruime ervaring met Asp.Net, Soap, WebServices, WCF,
RESTFul, WebApi
Goede kennis van TCP/IP en veel programmerervaring van WinSock en Java
Sockets, WebSockets, SignalR
Beheer en onderhoud van Apache, Tomcat en IIS
Kennis en ervaring met EJB, JDBC en Servlets
Kennis en ervaring met Xml, Xsl, Css. XPath en XDocument
Behoorlijke expertise van Scripting talen zoals VBScript, JavaScript en WMI
Goede kennis van MySql en PHP

Talenkennis
Nederlands
Engels
Frans
Turks
Perzisch

Lezen
Vloeiend
Vloeiend
Matig
Matig
Moedertaal

Schrijven
Vloeiend
Vloeiend
Matig
Matig

Spreken
Vloeiend
Vloeiend
Matig
Matig

Geïnteresseerd in oude talen en etymologie

Hobby’s
Wakeboarding en Kitesurfen in de zomer en nu probeer ik leren Snowboarden
Privé ook vaak bezig met nieuwe IT technologieën
Gitaar en trommel en percussie spelen

IT Ervaringen
Falck AVD
1/3/2011 – 1/8/2013
Gorinchem
Software Engineer

Kazernes in Nederland en België volgen oefeningen en registreren
incidenten. Falck geeft hun de nodige programmatuur om de veiligheid
te garanderen. SafetyPortal is een ASP.Net applicatie die voor ieder
kazerne de dagelijkse werkzaamheden registreert en rapportage
mogelijk maakt.
Ook andere applicaties zoals CARE geven de mannen allerlei
informatie met een GIS applicatie.
Mijn taken begonnen hier met het ontwikkeling van User Interface en
uitbreiden van de business laag. Een aantal nieuwe producten heb ik
van grond tot eind ontwikkeld zoals BrandweerBereikbaarheid en
Oefenen Services voor iPad gebruikers.
Ook ben ik bezig geweest met introduceren van CruiseControl.NET
Verder heb ik nog een paar nieuwe technieken gebruikt zoals SignalR
en WIF.

Centric
1/3/10 – 31/2/11
Gouda
Software Developer

De ITS afdeling maakt diverse programmatuur op maat voor
gemeentes waarbij ik in de Basis Administratie Gegevens ben
begonnen met overnemen van een pas geinitieerde framework die was
ik als enige ontwikkelaar verantwwordelijk om op tijd klaar te maken
en ondersteunen. Na de eerste release ben ik met integratie van
Document Registratie Module in BAG bezig geweest en hier heb ik ook
alleen deze taak volgebracht. Vervolgens met de integratie van GIS
systeem bezig geweest en dat ook volledig geintegreerd.
In deze project heb ik met technieken zoals CAB, MVP en MVVM in
combinatie met WCF bezig geweest en later de mogelijkheid tot een
upgrade naar WPF en MVVM onderzocht.

Tangram
1/6/09 – 31/12/09
Zeist
System Architect

Hier wordt al jaren CRM software gebouwd voor trouwe klanten zoals
vrijwel alle ministeries en enkele gemeentes zoals Amsterdam en
ziekenhuizen en noem maar op. De software is wel verouderd en
mensen zoeken nieuwe middelen om HRM activiteiten verbeteren. Ook
de komst van Social Media zoals LinkedIn speelt een grote rol hier.
Mijn opdracht was een uniform platform bedenken en ontwerpen die al
deze klanten via de Internet kunnen gebruik maken. Hiervoor heb ik
heel lang de analysedocumenten bestudeerd van de bestaande
business en vervolgens documentatie gemaakt over de design van de
gewenste situatie en uiteindelijk tot grond geïmplementeerd.
Tijdens de realisatie van deze taken zijn veel WCF en Linq toegepasd
en ook veel onderzocht met WPF en Silverlight.

eFocus Strategy & Web design
1/11/07 – 30/04/09
Utrecht
Lead Web Developer

Dit is een bedrijf met veel projecten en winig projectmanagers. Leuke
projecten zoal EMI met BlΦf en Anouk, maar ook grotere applicaties
zoals Electrabel, Automatiseringgids, CAOWeb en Wyeth.
Mijn hoofdzakelijke taak was verhogen van kualiteit van de website
ontwikkelingen en verhogen van de C# en .Net kennins binnen het
ontwikkelingsteam. Tijdens mijn dienst heb ik veel Guidelines en
standaarden opgsteld in de vorm van documenten en Release Notes.
Ook de procedure van release heb ik vastgelegd en geautomatiseerd.
Ik maakte deel uit de Test Team Task Force om de Test procedures en
middelen op gang te brengen.
De vaak voorkomende ontwikkelings activiteiten waren met C#, SQLServer 2005 en SiteCore CMS en veel IIS onderhoud.

Fujitsu Services
15/01/06 – 1/11/07
Maarssen
Senior Solution
Developer

Er komen veel bedrijven naar Fujitsu Services voor verschillende
soorten services zoals hardware en software producten te kopen en
Fujitsu bied allerlei supports aan deze bedrijven. Ik heb hier de kans
gehad om producten voor KPN, Bijenkorf, V&D, GP-Decors en
Symantec producten bouwen en onderhouden. Ze waren vaak Retail
producten zoals kassa en andere financiele programmatuur die vaak
door de SQL-Server worden ondersteund.
Ook heb ik nog leukere kansengekregen om onderzoeken te doen voor
source controls in een systematische werkwijze die eigenproduct van
Fujitsu is waarvan uiteindelijk de release mechanisme is ontstaan en
ontwikkeld..
De vaak voorkomende technologien hier waren VB6, ASP, PL-SQL,
C#, Visual Studio 2005 en SQL-Server en heel veel scripting.

VNU Publitec B.V.
03/03/99 – 25/12/05
Amsterdam
User Interface
Specialist

01/04/98 – 02/03/99
België - Gent
Web Developer

In dit bedrijf ben ik begonnen te werken als User Interface specialist
samen in een team van 5. Ik heb de opdracht gekregen om het
bestaande systeem (geschreven in C++) naar VB front-end en Java
business layer om te zetten. Hierbij heb ik de volgende technologieën
gebruikt:


Java als business layer, die later naar J2EE is uitgebreid en ter
beschikking gesteld door JSP



J++ als COM wrapper, en later met JuggerNET en .NET is
vervangen.



C++ en JNI voor back-end, gedeelte hiervan is later vervangen
met J2EE architectuur



Oracle 8 als database, en later Oracle 9i en Oracle Application
Server als J2EE framework implementatie.



VB6 Custom controles als GUI



MS Visual Source Safe voor versie controle welk wordt
uitgebreid met op maat applicaties



Ant als build script



XML en XSL als gegevensformaat en ook renderen van adverts

The Reference
Hier heb ik gewerkt samen met een team van 8 ontwikkelaars en 5
grafisten. Ik had mogen participeren in verschillende web sites zoals
Shell.be en JanDeNul. De betrokken technologieën waarmee ik
ervaringen heb opgedaan zijn als volgt:


ASP, HTML, JScript, VBScript, CSS



TCP/IP en Socket programming



VB6 en ActiveX



MS SQL-Server als database voor web applicaties

EDS
28/11/96 – 10/10/98
België - Brussel
Application Developer

Op 28/11/96 ben ik begonnen als Visual Basic Specialist voor een
contract van 6 maanden welk achteraf nog werd verlengt tot eind
augustus. Dit was een samenwerking van een grote aantal mensen
voor een grote project bij DVV (De Volks Verzekeringen) en daarbij
heb ik de verantwoordelijkheid van een aantal kleine deelprojecten bij
mij opgenomen. De relevante technologieën hier bij zijn:


VB4 applicatie op Windows NT workstation



MS SQL-Server als database

Mijn eerste taak was begeleiden van onervaren programmeurs.
Daarnaast heb ik nog een aantal projecten van analyse tot
implementatie verwaardigd. Als voorbeeld kan ik Script-Manager,
Status-Manager, SQL-Scriptor noemen

SONY
01/09/96 – 27/11/96
België
Application Developer

De Refurbishing Center van SONY was aan uitbreiding en daarvoor
heb ik een applicatie in Access 2 moeten maken. Deze applicatie was
instaat om de gehele productielijn van geleverde producten (Audio,
Video, en GSM) bij te houden en op basis daarvan facturen en andere
nodige overzichten produceren. En dit was op een Windows 3.11
platvorm.

Origin International (PHILIPS)
15/05/96 - 26/07/96
België
Application Developer

In 15/05/96 ben ik als zelfstandig begonnen. Mijn eerste contract was
als Analist-Programmeur bij Origin International. Hier bij heb ik drie
producten afgeleverd voor CIBA, pFizer en Philips zelf. Allemaal
geïmplementeerd in Visual Basic 4 op Windows NT en SQL-Server
als database.

Real Software
1994-1995
België
Analyst-Programmer

Na mijn studies ben ik direct aangenomen bij Real Software als
Analist-Programmeur. Tijden anderhalve jaar (1994-1995) ben ik voor
een klant (ISS) in een grote project samen gewerkt in Visual Basic
3. Begin van jaar 1996 heb ik nog een project meegemaakt in
ACCESS samen met gespecialiseerde mensen van Microsoft. Hele tijd
was Windows 3.11 het platform.

K.U.Leuven Dienst Administratieve Informatieverwerking
feb-mei 1994
België
Stagair

Tijdens februari t.e.m. mei 1994 deed ik mijn stage op AIV. Onze
opdracht was automatiseren van administratie van ILT (Instituut voor
Levende Talen). Daarvoor deden wij met 4 studenten samen met een
ervaren programmeur van KUL een analyse volgens SDM en daarna
implementatie in CLIPPER. Het geheel was bedoeld voor 2
secretaressen die op een Server studentenadministratie en
professorenkalender moesten bijhouden en aan de hand daarvan een
aantal taken doen.

Goovaerts Software & Service
sep-1993
België
Student Job

Als Functionele Analist heb ik oude programma's die op AS400
draaien moeten bestuderen, daar een analyse van maken die de
bestaande situatie weergeeft en dan nog herprogrammeren met
nieuwe look in COBOL. Dit was een opdracht voor een maand (1993
sep).

