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Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Nationaliteit :
Adres :
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Woonplaats :
Telefoon mobiel :
E-mail :

K. M. van den Aarsen
Karel Martinus
15-04-1983
Rotterdam
Nederlands
- op aanvraag
- op aanvraag
Leiden
06-49773464
kvdaarsen@gmail.com

Hobby's & sport : Volleybal, tennis, piano
Overig :
Rijbewijs : B

Opleidingen
2006 – heden

: Universiteit Leiden – Master MediaTechnology (Deeltijd).

2006 - 2006

: Universiteit Utrecht – Master Nieuwe Media en digitale Cultuur.

2000 - 2005

: HBO-Informatica en Informatiekunde onderdeel VIA ("Vormgeving en Ontwerp van
Interactie") op de Haagse Hogeschool te Den Haag.
Propedeuse behaald in juni 2001, afgestudeerd in april 2005

1994 - 2000

: HAVO te Leiden.
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Muziek, Economie, Handels Wetenschappen.

Vaardigheden
Programmeertalen : HTML (goed tot zeer goed),
PHP (goed tot zeer goed),
SQL (goed),
CSS (goed),
JavaScript (voldoende tot goed),
Java (voldoende)
Softwarekennis :

MS Office (goed),
Adobe Photoshop (goed),
Tridion (Goed),
Omniture (Goed),
Eclipse (Goed),
Webmin (goed),
Usermin (goed),
Adobe Dreamweaver (goed),
Adobe Director (voldoende/goed),
Adobe Flash (voldoende),
Adobe Fireworks (voldoende)

Besturingssystemen :Windows 95/98/2000/NT/XP/7, Linux, Dos
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Werkervaring
Tulp Solutions b.v.
Juni 2009 – december 2011
Web development, Rapportage en Statistieken, Ontwikkeling kassa-systeem met integratie van
verschillende betaal providers (Global Collect e.d.) en WBSO innovatie projecten.
Tulp Solutions b.v. is een leverancier van Telecommunicatie dat staat voor een zo hoog mogelijke kwaliteit
voor een zo laag mogelijk tarief. Het bedrijf is gericht op consumenten en biedt zijn diensten
internationaal aan.
Binnen Tulp Solutions was ik allereerst verantwoordelijk voor de web ontwikkelingen. Hieronder vallen
Website ontwikkeling en onderhoud en het ontwikkelingen en onderhouden van het kassa-systeem
waarmee op verschillende websites betaal kan worden via verschillende betaal providers.
Daarnaast hield ik mij bezig met de ontwikkeling van rapportage en statistieken van het belplatform waar
alle producten gebruik van maken. Elke afdeling (marketing/Fincance/Fraud/ Operations) binnen het
bedrijf maakt hier gebruik van om zo goed en efficient mogelijk inzicht te krijgen in de informatie die het
belplatform bevat.
Om nog slimmer gebruik te maken van de informatie worden er ook innovatie projecten gestart. Hiervoor
was ik verantwoordelijk. Samen met de verschillende afdelingen bepaalde ik wat het innovatie project
inhoud en zorgde ervoor dat dit uitgevoerd werd. (bijvoorbeeld: het gebruik van AI om de kwaliteit te
bepalen van telecom providers)
Opgedane kennis: SCRUM, PHP, (X)HTML, Linux, Apache, mysql, Web-gebaseerde
Softwareontwikkeling, Project Management, XML, Kunstmatige intelligentie, Webmin, Usermin

Studentassistent WebTechnology
februari 2008 – maart 2008 & februari 2009 – maart 2009
Voor het vak Web Technology worden studenten gevraagd een aantal webprojecten te maken waaronder
een puzzel en een promotiewebsite.
Hierbij nam ik de werkcolleges voor mijn rekening en konden de studenten met vragen bij mij terecht wat
betreft de ontwikkeling voor het web en hun projecten.
Opgedane kennis: (X)HTML, JavaScript, CSS, PHP, mysql

Webmaster corporate-portal NUON
september 2007 - oktober 2007
Voor NUON heb het team ondersteund met de invulling van de corporate-portal van NUON. Hiervoor heb
ik voornamelijk gebruik gemaakt van het CMS Tridion.
Dit heb ik op freelance basis uitgevoerd.

Webmaster TNT Post
september 2005 – september 2007
Webmaster TNT Post, consumenten- en businessportal - Onderhoud van de websites, advies voor online
campagnes en analyse websites op mogelijke verbeteringen.
Opgedane kennis: Tridion, Project planning, omgang met product managers, marketing afwegingen.
HTML, javascript, Omniture, photoshop
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Webdevelopment Maturedevelopment BV
november 2004 - mei 2005
Technische ondersteuning en ontwikkelen van dynamische websites. (www.maturedevelopment.nl,
www.move2prevent, www.osteo-pathie.nl, www.kareinzorgt.nl, www.pro-active-medicine.nl)
Opgedane kennis: PHP, apache, mysql, html, javascript, css, photoshop

Nevenactiviteiten
mei 2008 – mei 2009

:Bestuur SKC volleybal - Commissie coordinator. Het invullen en
aansturen van diverse commissies. De SKC trui opgezet.

april 2009 – juni 2009
april 2008 – juni 2008

:Kampeerweekend commissie Speeltuin Vogelenwijk – Organiseren
Kampeerweekend voor +_150 kinderen. Activiteiten opzetten,
begeleiders instrueren en spelverloop coordineren.

juli 2005 – juli 2007

:Activiteitencommissie SKC volleybal - Organiseren van diverse
activiteiten waaronder toernooien en feesten.

juli 2005 - heden

:Barcommissie SKC volleybal - Barcommissie aansturen, Bardraaien en
afsluiten Sportcentrum.

april 2003 – heden

:Webcommissie SKC volleybal - Ontwikkelen en onderhouden website.

1995 - heden

:Vrijwilligerswerk bij Speeltuin VogelenWijk - Veel ervaring met mensen
en kinderen omgaan.

Freelance
Onder de bedrijfsnaam Karadox ben ik op freelance basis beschikbaar.

