introductie
Ik ben een ervaren software engineer met uitgebreide kennis van webapplicaties
ook heb ik diepgaande kennis van Java, SQL, Security en programmeren in het
algemeen. Daarnaast heb ik tijdens mijn loopbaan, maar ook vanuit mijn hobbies, de
nodige ervaring opgedaan op het gebied van infrastructuur, thuis draai ik bijvoorbeeld ’alles’ in Docker-containers. Ik heb bovenal veel ervaring met troubleshooten
op het snijvlak van de applicatie en haar infrastructuur.
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Mijn opleiding Technische Informatica heb ik alweer meer dan 10 jaar geleden afgerond aan de TU Eindhoven, maar dagelijks nog merk ik dat ik mede dankzij deze
stevige basis het verschil kan maken.
Mijn voorkeur gaat uit naar de rol van architect, lead developer of senior developer
binnen een project (in de Randstad) waarbij kwaliteit op waarde geschat wordt. Het
ideale project heeft tijdsdruk, maakt gebruik van technieken als Spring (Boot), JPA
& Java 11+ en wordt ontwikkeld volgens een agile methodiek. Tenslotte vind ik het
prettig om in een team te werken en heb ik daar ook veel ervaring in.

opleidingen / certificeringen

Zandhaver 58
1974 VH IJmuiden

Dec 2021

Offensive Security Web Expert

OSWE

okt 2021

Professional Scrum Developer I

PSD I

T
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+31 (0)618 977 442

dec 2016
dec 2014

Professional Scrum Master I
Buitengewoon Opsporingsambtenaar

PSM I

sep 2012

Oracle Certified Web Component Developer

apr 2012
2006-2008

Oracle Certified Java Professional
Master Computer Science and Engineering

@

info@martinvw.nl

2002-2007
1995-2002

Bachelor Technische Informatica
Atheneum

https://martinvw.nl
http://bit.ly/martinvw
https://github.com/martinvw

Profiel
Ik ben sterk analytisch ingesteld en
heb bij voorgaande projecten snel
toegevoegde waarde geleverd. Ook
verdiep ik mij graag in voor mij
nieuwe technieken en neem ik de lead
als dat nodig is.

Vaardigheden
Scrum
Spring Boot
Spring
Unit Testing
GIT
IntelliJ?5.5 Maven?5 AngularJS?3.5
(*)[De schaal is van 0 (Fundamental Awareness) to 6
(Expert).]

BOA
OCEJWCD
OCJP
TU Eindhoven
TU Eindhoven
Newman College, Breda

werkervaring
2020-2021

Loomis Pay
Kotlin Developer (interim); 32u per week
Via Ximedes heb ik voor Loomis Pay gewerkt aan software om hun
financiële processen te adminstreren.
Kotlin, Kafka, Spring Boot, AWS

2019-2020

ThreatFabric
Full Stack Developer (interim); 32u per week
Voor ThreatFabric heb ik gewerkt aan de applicatie CSD. Tevens
heb ik de CSD Android bibliotheek uitgebreid en een iOS bibliotheek
ontwikkeld met behulp van Swift, om zo op alle vlakken (snel) in te
kunnen spelen op (toekomstige) bedreigingen.
AngularJS, Hibernate, PostgreSQL, Spring Boot, AWS, Docker, Android, Swift

2019-heden Baeldung
Technische Blogger; 4u per week
Voor Baeldung schrijf ik op freelance basis artikelen over diverse
technische onderwerpen gerelateerd aan het Java ecosysteem.
Java 13, Spring Boot, Java Streams

jan-apr 2019 Ximedes
Software Development Consultant; 32u per week
Bij Ximedes ben ik binnen het Faretech-team (tijdelijk) verantwoordelijk geweest voor het beheren van een van de producten
van Ximedes. Hierbij heb ik tal van (hardnekkige) problemen geanalyseerd en opgelost.
Daarnaast heb ik het bestaande Kibana dashboard uitgebreid om
toekomstige problemen beter inzichtelijk te maken.
OV, mifare, NFC, Java, Protobuf, Kibana, Kotlin, AWS

2017-heden openHAB @ GitHub
Open Source Project Maintainer; ca 8u per week
Ik heb tal van uitbreidingen en verbeteringen bijgedragen aan openHAB, een breed gebruikt open source Java gebaseerd Domotica systeem. Sinds maart 2017 ben ik (mede) beheerder geworden, ik help
oa. door het reviewen van de vele pull requests.
Java, OSGI, open source, Travis, IoT, Domotica

2017-2018

RIPE NCC
Software Development Consultant; 32u per week
Bij RIPE NCC was ik werkzaam in één van de drie internationale
scrum-teams. Het team is verantwoordelijk voor verschillende
applicaties, geschreven in o.a. Scala maar ook Spring (Boot) en
een enkele Wicket applicatie. Frontends zijn oa. in AngularJS (mbv
TypeScript) gebouwd. Logging wordt dmv Elasticsearch & Kibana
inzichtelijk gemaakt.
Spring Boot, Scala,
(samen)werken
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PostgreSQL, AngularJS, Lucene,

Kibana,

internationaal

jun-jul 2018 ThreatFabric
Full Stack Developer (interim)
Voor ThreatFabric heb ik gewerkt aan CSD. Het betreft een applicatie
welke in 2015 is gebouwd op basis van Java EE en AngularJS. Voor
de applicatie heb ik tal van aanpassingen gemaakt om deze beter en
breder inzetbaar te maken. Deze werkzaamheden zijn ruim binnen de
afgesproken tijd afgerond en tot grote tevredenheid van de klant.
Java EE, AngularJS, OpenJPA, HTML5

2015-2016

Programmeertalen

Rabobank - OmniKassa; 32u per week
Software Architect
Voor de Rabobank heb ik als architect binnen een team van 7
ontwikkelaars Rabobank OmniKassa opnieuw ontwikkeld.
PCI, online payments, Spring Boot, Liquibase, Cucumber, MyBatis, XL Deploy / Deploy
IT, IBM Websphere (WAS), Docker

Java
2015-2016

Alphabet - Carlease

Kotlin

2014-2015

Politie, Eenheid Noord Holland

Javascript

2013-2014

NS HiSpeed

2012-2014

Sogeti - Basisopleiding Java
Coach; ca 8u per week
Voor Sogeti coachte ik part-time beginnende Java ontwikkelaars en
begeleidde hen bij het behalen van hun eerste certificaat (OCJP), dit
heb ik ook enkele malen gedaan voor een groep Indiërs. Waarvan één
keer twee weken op locatie in Mumbai.

Swift
Scala

Software Architect Java

Digitaal Operationeel Specialist
Python, C++, Cybersecurity, Computer Forensics, GoLang
Senior Software Engineer Java

coaching, internationaal (samen)werken

Go
Python
C++

2012-2014

Logius / ICTU

2009-2012

Copernica

2008-2009

MDS Websolutions, heden onderdeel Focum

Software Engineer

2007-2008

Deloitte Consulting

Afstudeerder Java

Senior Software Engineer
EJB, DB2, JMS, ebMS, Spring MVC, Spring Security, Easymock, Websphere (WAS)
Software Engineer / Lead developer / DevOps

Java, Processminnig, data mining

Referenties

2000-2007

Ik heb Martin leren kennen als een
zeer intelligente allround software
architect. Hij heeft een gedegen
kennisbasis, zowel van software,
applicatie security als van
infrastructuur, een hoge snapsnelheid
en een enorme gedrevenheid om de
beste oplossing te vinden voor elke
situatie. Hij is kritisch naar zijn team,
maar zeker ook naar zichzelf. Hij is
eerlijk, heeft een zeer hoog werktempo
en een gezonde dosis eigenwijsheid.
Ik kijk uit naar ons volgende project
samen!

vrijwilligerswerk

Petra Eussen, Projectleider ROK
Rabobank

Enilno; heden onderdeel Focum

Ontwikkelaar; ca 12u per week

2011-2019

Scoutinggroep Wiawaha te Velsen-Zuid.

2011-2012

Rode Kruis, gemeente Velsen

Collecte coördinator

1999-2008

Scoutinggroep D’n Hartel te Terhijden

Bestuurslid / leiding

2007

ESAC (Eindhovense Studenten Alpen Club)
Bestuurslid
Naast algemene bestuurstakens en het secretariaat was ik ook beheerder van het materiaaldepot van de ESAC (circa 200 leden).

Bestuurslid

meer over mij
Thuis zoek ik ook technische diepgang op, zo verken ik de mogelijkheden die Domotica en IoT (mij) kunnen bieden en lever ik regelmatig bijdragen aan de open
source community.
Ik ben al meer dan 20 jaar actief bij Scouting, als jeugd-lid, als leiding en later meer
op de achtergrond als bestuurs-lid en drijvende kracht achter het klusteam.

