SENIOR WEBDEVELOPER
Nieuwegein

Rijbewijs B

ICT-ervaring sinds 2007

PERSOONLIJKE OMSCHRIJVING
Motivatie
Ik ben een gedreven software developer met ruime ervaring. Ik heb ervaring met moderne ontwikkeltools en
technieken (zoals bijvoorbeeld Azure, Selenium en Octopus Deploy), en blijf me continu verder verdiepen en
bekwamen. Mijn ambitie blijkt ook uit het feit dat ik mezelf succesvol van timmerman omschoolde naar
systeembeheerder om vervolgens door te stomen naar het vak van software developer. Ik ben een
professional met een prettige en pragmatische persoonlijkheid.

RELEVANTE WERKERVARING
Functie:
Technieken:

Web developer
Angular, .Net Core 2, SignalR, SQLite, C#, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, WCF, SOAP

Omschrijving:
Klant wilde een nieuwe front-end applicatie voor hun product. Deze applicatie moest in Angular geschreven
worden en koppelen via REST Services naar een backend. Tevens was er een wens om een POC te maken voor
een realtime monitor met de techniek SignalR en Angular om realtime data te kunnen weergeven.
Tevens heb ik verschillende klanten specifieke implementaties gedaan van het product waar ze koppelen met
externe bronnen via REST, SOAP en SQL queries.
De Angular applicaties zijn vervangen voor een modulaire .Net Core applicatie. Het is een framework
geworden wat geheel op .Net Core 2 is gebaseerd en de client werkt geheel met AJAX calls om toch een single
page ervaring te hebben.

Functie:
Lead developer
Technieken: Een online platform gebaseerd op Episerver met continuous integration en continuous
deployment. Koppelingen van en naar SAP, koppeling naar Ingenico (betaal provider), Elasticsearch, email
campagne provider clang, OCI Punchout koppeling en naar de lead generatie applicatie Actimizer.
De klant wilde een nieuw online platform met als basis Episerver. In dit nieuwe platform moest zowel de
website als de e-commerce omgeving gebouwd worden. Episerver is gebruikt als basis en daarop is verder
gebouwd met de laatste .Net technologieën om het schaalbaar en flexibel te maken. Denk hierbij aan MVC 5,
entity framework, bootstrap, REST API’s en Elasticsearch.
Er zitten verschillende koppelingen in om data uit te wisselen bijv. naar SAP, email campagne provider (Clang),
lead generatie platformen (Actimizer), OCI punchout systemen en online betaal omgevingen (Ingenico). Tevens
zijn er verschillende WebAPI’s gebouwd om data uit te wisselen met externe partijen.
Het gehele online platform wordt gehost in de Microsoft Azure Cloud waar gebruik wordt gemaakt van
webapps, service bussen, Azure storage, Azure SQL en application insights voor de monitoring.
De continuous integration is ingeregeld met VSTS en de deployments worden gedaan via Octopus deploy.
Voor meer informatie of andere Experts: info@caesarexperts.nl
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