Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Jan Willem Veenhuis
20 april 1974
Diever (Gem. Westerveld)

Adres

Noteboomstraat 18
7941 XD Meppel

Telefoonnummer
E-mail

06 - 474 36 777
info@janwillemveenhuis.nl

Burgerlijke staat
Nationaliteit

Alleenstaand, 2 kinderen
Nederlandse

Profiel

Analytische, flexibele, doortastende techneut. Ik ben klantgericht en vriendelijk. Ik werk graag in teamverband,
tevens kan goed zelfstandig werken. Ik ben breed georiënteerd. Naast de jarenlange ervaring die ik heb opgedaan, heb ik door cursussen en zelfstudie uitstekende ICT-vaardigheden ontwikkeld. Doorlopend doe ik kennis
op en mijn doel is me continu te blijven ontwikkelen.

Werkervaring
apr ’15 – heden

JAN WILLEM VEENHUIS
Freelancer (eigen bedrijf)
Als freelancer verhuur ik mezelf per dag als allround ICT dienstverlener aan ICT-bedrijven, waarbij ik me met
name heb gespecialeerd in het implementeren van VoIP-oplossing, middels het Broadsoft Platform. Ik richt me
op accounts van 10-100 werkplekken.

mei ’16 – dec ‘17

LANDSTEDE GROEP
Docent ICT (netwerkbeheer – Cisco)
Bij Landstede verzorg ik ICT lessen voor niveau 3 en niveau 4 studenten. Deze lessen gaan over netwerkbeheer
en in het bijzonder Cisco newerkapparatuur. Ik werk door middel van theoretische lessen en praktijkopdrachten, afgewisseld door zo nu en dan een quiz. Tevens begeleid ik de door de leerlingen op te leveren projecten
(LWP) en ben betrokken bij examinatie.

HECO COMPUTERVERHUUR ZWOLLE
Aug ’15 – Apri ‘16

ERP implementatiespecialist (project - parttime)
Vanwege het groeiende aantal applicaties is er gekozen voor een All-in-one ERP/CRM oplossing, welke nagenoeg elke applicatie binnen het bedrijf gaat vervangen. Mijn taak is om dit proces te begeleiden, zorg moet
dragen voor een juiste overgang van alle relevante data, correcte werking van het systeem, handleidingen
schrijven en training van de medewerkers.

sept '14 – jul ‘15

Buitendienstmedewerker (project - parttime)
Als medewerker buitendienst faciliteer ik de events (beurzen, congressen, trainingen) van de gewenste apparatuur. Ik zorg voor goed werkende internetverbindingen, geluidssets en het wisselen van de presentaties.

apr ’14 – sept ’14

Websitebeheerder (project)
Ingehuurd om de website laptopshuren.nl weer gebruikersvriendelijk en up-to-date te maken met als doel het
aantal orders te zien stijgen. Met mijn SEO-skills heb ik een toename van 35% in de aanvragen via de website
weten te realiseren.

LOYALL ICT GROEP ZWOLLE
sep '13 - mrt '14

Systeembeheerder
De klanten hebben grotere ICT omgevingen, waarbij tot 500 gebruikers worden voorzien van virtuele werkplek.
Ik voerde effectief systeembeheer uit op basis van specifieke calls die me werden toegespeeld. Door bij te blijven van de cloud-ontwikkelingen kon ik ook geïnteresseerde accounts hierin goed adviseren.

SENSTAR ICT DIENSTEN ZWOLLE
jun '09 - aug '13

Eigen onderneming
De accounts behoren tot het MKB-segment. De werkzaamheden zijn gericht op server-, netwerk en werkplekbeheer. Ik heb me voornamelijk bekwaamd in het online werken, oftewel de mobiele werkplek. Ik heb diverse
bedrijven zowel in de Google- als de Microsoft-cloud geholpen. Tevens heb ik me gespecialiseerd in het ‘Bellen
via Internet’ (VoIP).

HECO COMPUTERVERHUUR ZWOLLE
feb '06 - feb '09

Bedrijfsleider
Verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering: Het voorbereiden en plannen van evenementen waar apparatuur verhuurd werden, werving externe krachten bij werkdruk, administratie en facturatie. Het interne proces
heb ik compleet geautomatiseerd en gestandaardiseerd. We werkten veel met medewerkers met een beperking in het autistisch spectrum. De nieuwe methode bleek goed te werken, zodat nieuwe medewerkers ook
snel en efficiënt aan de slag konden. In deze functie gaf leiding aan 5 vaste medewerkers.

NALTA CONSULTANCY ALMERE
aug '04 - feb '06

System Engineer
Werkzaamheden meestal op locatie, hoofdzakelijk gericht op de softwarematige kant van computersystemen.
Ik heb me verdiept in de werking van computernetwerken. Ik leverde beveiligingsoplossingen op. Naast de
onderliggende techniek was ik betrokken bij advisering, projectmanagement en verkoop.

UNISYS NEDERLAND SCHIPHOL-RIJK
nov '99 - aug '04

Customer Service Engineer
Buitendienstfunctie en daarin verantwoordelijk voor on-site installaties, onderhoud en reparatie van werkplekken van SNS-bank en tevens voor Dell computer. Ik adviseerde klanten over configuratie-wijzigingen die de
performance van systemen bevorderen. Koopsignalen van klanten gaf ik door aan de afdeling verkoop.

DRUKKERIJ VUYK ZWOLLE
apr '94 - nov '99

Grafisch Vormgever
Het stileren van ideeën naar een grafische lay-out met behulp van DTP-software (Corel Suite). Ik nam de leiding om het prepress proces te digitaliseren, zodat alle onderdelen van binnenkomst tot aan drukplaat middels
de computer werd verwerkt.

Opleiding
aug '89 - jun '93

M.T.S. 'Morgenland College' Hoogeveen studierichting elektronica HTS pakket (diploma)

aug '86 - jun '89

HAVO 'Dingstede' Meppel

Cursussen

Uiteraard heb ik veel computertrainingen gevolgd (Cisco, Dell, HP, Google, Microsoft, werkplek-,
server- en netwerkbeheer, VoIP). Daarnaast heb ik mij verdiept in de menselijke kant van mijn werk, de zogeheten 'softskills'.

Cursussen

Uiteraard heb ik heel veel computertrainingen gevolgd. Tevens heb ik mij verdiept in de menselijke kant van
mijn werk, de zogeheten 'softskills'.

apr '16 - heden
apr '16
apr '16
mrt '16
mrt '16
mrt '16
jan '13
jan '11
nov '10
sep '07
apr '06
mei '03
aug '02
mrt '00

KPN
KPN
KPN
Routit
Routit
Routit
Routit
Routit
Routit
TPZ
TPZ
Landis
Landis
Global Knowledge

Diversen

Rijbewijs B
Uitstekende typvaardigheid
Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Hobby’s

Professionele geluidssystemen
Psychologie, filosofie, theologie
Film, fotografie en digitale bewerking daarvan
Muziek maken
Acteren

doorlopende certificering KPN ÉÉN Engineer Excellence
KPN ÉÉN Engineer Excellence
KPN ÉÉN Technisch Consultant
RCNA (Routit variant van Cisco CCNA)
Broadsoft Egnineer, Hosted IP Expert
Broadsoft Egnineer Hosted IP Advanced
Sales en Marketing
Broadsoft Engineer, technische training
Commerciële training
Cursus psychologie bouwen aan eigenheid
Cursus psychologie gedrag van mensen en hun identiteit
Training ter bevordering van de collegialiteit en het samenwerken in een team
Communicatietraining
Cisco CCNA

