
Tim Wienk
Curriculum Vitae

WERKERVARING
JULI 2016 – HEDENBlueBear Internet Solutions, Hengelo

Technisch hoofd
Verantwoordelijk voor alle technische aspecten binnenhet bedrijf, waaronder de technische richting en visievan de ontwikelde systemen en het bedrijf als geheel,alsmede het besturen en leiden van de technische pro-jectteams.

AUGUSTUS 2009 – HEDENMooTools
Ontwikkelaar
Ontwikkeling en onderhoud van de MooTools Coreen MooTools More JavaScript libraries en kleinereMooTools-projecten in samenwerkingsverband, uitrolvan nieuwe versies van de libraries, serverbeheer en-onderhoud en gemeenschapsondersteuning. De laat-ste tijd gereduceerd tot onderhoud en serverbeheer.

FEBRUARI 2009 – HEDENBlueBear Internet Solutions, Hengelo
Systeembeheerder
Onderhoud, toezicht, installatie en verantwoordelijkvoor automatische backups en failover van het kan-toornetwerk, kantoorservers en op afstand geplaatsteservers. De op afstand geplaatste servers zijn op De-bian gebaseerde KVM hosts, waaropmeerdere virtueleDebian systemen draaien in een redundante opzet.

APRIL 2008 – HEDENBlueBear Internet Solutions, Hengelo
Softwareontwikkelaar
Conceptdenken, technisch ontwerpen, ontwikke-len en onderhouden van het modulaire “Liquid”-websoftwareplatform, in staat om meerdere websitesen webapplicaties aan te bieden vanuit een enkeleinstallatie. Het platform bevat een eigen ORM, rout-ingsysteem en MVC/PAC-achtige structuur. Onder demodules vallen bijvoorbeeld CMS-, CRM-, webshop- enforum-modules, alsmede een aantal meer specifiekemodules zoals een module die een werkvergunningen-systeem omvat. Onder andere taken vallen het leidenvan klantprojecten, het onderhoud van het oudere“TIC4”-platform en het bouwen van web front-ends.

JANUARI 2008 – APRIL 2008BlueBear Internet Solutions, Hengelo
Front-end webontwikkelaar
Mijn taken waren vooral het bouwen van HTML-/PHP-templates, CSS en JavaScript voor websites en webap-plicaties op basis van een grafisch ontwerp. Met lagerefrequentie werkte ik aan het “TIC4”-softwareplatform,wanneer er bestaande modules aangepast of nieuwemodules ontwikkeld moesten worden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Enschede, Nederland

B tim@wienk.name
: tim.wienk.name

PUBLIEKE PROJECTEN
2009 – 2015 MooTools Core (mootools.net)

JavaScript uitbreidende library
2009 – 2012 MooTools More (mootools.net)

JavaScript plugin library, op basis van
MooTools Core

2010 – 2011 Packager (github)
PHP library, samenvoegen van bronbe-
standen en afhankelijkheden

2010 Packager-web (github)
PHP web front-end voor Packager

EDUCATIE
2008 – 2009 Small Business & Retail Manage-

ment
Saxion Hogescholen, Deventer

2000 – 2008 Vwo, Natuur & TechniekVWO-DIPLOMA
Lyceum De Grundel, Hengelo

TALEN
NEDERLANDS Moedertaal

ENGELS Tweetalige beheersing
DUITS Beperkte operationele vaardigheid
FRANS Elementaire vaardigheid

SOFTWAREVAARDIGHEDEN
HOOG NIVEAU Ansible, Apache httpd, Bourne Shell,CSS, Debian, Dirvish, Git, GNU/Linux,HTML, JavaScript, jQuery, MooTools,MySQL, Nagios, Node.js, PHP, Postfix,ReactJS, SQL, Unix.
GEMIDDELD Android, CFEngine, Java, KVM, LATEX,Lua, Nginx, OS X, Perl, Python.
BASISNIVEAU Pascal, PostgreSQL, Ruby, Subversion,Mercurial.
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