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Secundair Onderwijs, Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Zele

2000-2006

Afstudeerrichting Handel

Bachelor, Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH,
Kortrijk

2006-2010

Multimedia en Communicatietechnologie, specialisatie netwerken

Werk
ervaringen

Openminds BVBA

september 2010 – december 2010

Stagiair
Mijn stage bestond er voornamelijk uit om een configuration management platform op poten
te zetten.
Zo heb ik mijn eerste ervaring met zowel Puppet als Chef opgedaan.
Beiden werden toen uitgebreid onderzocht en afgewogen tegenover elkaar.

Openminds BVBA

januari 2011 – juni 2016

IT Engineer
Na mijn succesvolle stage bij Openminds, ben ik daar aan de slag gegaan als IT Engineer.
Mijn belangrijkste taken bestonen hoofdzakelijk uit technische zaken.
Dit gaat zowel over het installeren en configureren van fysieke en gevirtualiseerde systemen,
tuning van mysql, varnish configureren, enzoverder.
Naast een uitgebreid technisch takenpakket, was ik ook bezig met niet technische skills te
verwerven.
Dit gaat over presales activiteiten, waar ik mee aanwezig was op meetings met klanten en het
sales team begeleidde, maar ook de planning en opvolging van projecten voor het technische
team behoorden tot mijn takenpakket.

Napoleon Games NV (Wimi Online BVBA)

juni 2016 – heden

System Administrator
Ik kijk met plezier terug op deze zeer intensieve maar vooral productieve periode waar we een
frisse wind doorheen de infrastructuur geblazen hebben.
Zo hebben we het hele gevirtualiseerde platform opnieuw, op een geautomatiseerde manier,
opgezet. Ook het monitoring aspect werd niet vergeten, hier zorgde we oa. voor een nieuwe
dedicated ELK cluster en bouwden we een nieuwe dashboard wall.
Naast deze activiteiten stond ik in voor de dagelijkse operationele taken, alsook voor de
ondersteuning van het development team.

MEDIALAAN NV

juni 2016 – heden

System Administrator / DevOps
Momenteel ben ik aan de slag bij MEDIALAAN. Ik maak deel uit van het DevOps team dat onder
Nieuwe Media valt binnen MEDIALAAN.
Wij beheren we het hele digitale platform, alle merken (vtm, Q2, Stievie, etc.) - op uitzondering
van de radio merken na - worden hier gehost.
De grootste projecten die ik hier tot op vandaag gerealiseerd heb, is enerzijds het faciliteren,
introduceren en integreren van Dynatrace in de organisatie en anderzijds heb ik gedurende een
aantal maanden een grote storage migratie succesvol afgerond.

IT Kennis

Talenkennis

Certificaten

• Linux Systeembeheer

• Apache

• Directadmin

• Debian

• Ubuntu

• DNS

• Git

• Solr

• Zookeeper

• Open Source

• Nginx

• Bash

• Haproxy

• Redis

• ELK stack

• MySQL

• Varnish

• MongoDB

• Postfix

• Exim

• Memcached

• Chef

• Puppet

• Ansible

• Atlas

• Packer

• Vagrant

• Docker

• Kubernetes

• CI/CD

• Nederlands (moedertaal)

• Engels (zeer goed)

• Frans (basis)

• Braziliaans Portugees (goed)

• Cisco CCNA 1
(Certificate of Course Completion)
• Cisco CCNA 2
(Certificate of Course Completion)
• Cisco CCNA 3
(Certificate of Course Completion)
• Cisco CCNA 4
(Certificate of Course Completion)

Hobbies

• Fulltime papa zijn van een knappe
dochter
• Cinema
• Gezellig uit eten gaan
• Duiken

• Linux - LPI 101
LPI ID: LPI000193435
Registration ID: S58DUS503E
• Microsoft MCITP:
TS: Windows Server 2008
Network Infrastructure Configuring
Candidate ID: SR6193001
Registration ID: s7bdus5036

