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Personalia
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Telefoon: 06-52611454
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Website: http://rem.name
LinkedIn http://linkedin.com/in/eelcorem

Profiel

Ik ben een ervaren veelzijdige “software ontwikkelaar / applicatie beheerder”. Mijn werkzaamheden
varieerden van het opstellen van specificaties in samenwerking met klanten, begroten, ontwerpen,
programmeren, tot en met het beheren/documenteren van de software systemen. Goede (scrum-)team
samenwerking en het streven naar oplossingen met een hoge kwaliteit heb ik daarbij hoog in het vaandel
staan.

Vanaf 2012 ben ik jarenlang bezig geweest met maken en beheren van server software voor diverse
varianten van "on-street controllers". Hierbij worden inkomende socket verbindingen geaccepteerd en
binaire protocollen verwerkt. Op deze wijze worden meetgegevens/transakties uitgelezen en controller
configuraties op afstand beheerd.

Ruim 16 jaar ben ik werknemer geweest van Atos Origin. Ik heb gewerkt voor diverse klanten en met
verschillende software ontwikkelomgevingen. Het betrof met name ontwikkeling van aanvullend maatwerk
op complexe standaard ERP systemen van BAAN en Oracle EBS.

Naast het ontwikkelen van software heb ik de laatste jaren diverse systeem beheer taken uitgevoerd. Het
betroffen diverse cloud server systemen, zowel voor software ontwikkeling als operationeel beheer. Ook
locale PC systemen en netwerk componenten waren hier onderdeel van (routers, printers, firewalls). Het
beheersen van systemen is essentieel voor het behoud van de dagelijkse "installed base".

Ervaring met software tools (laatste 10 jaar):
- C# (Services, Web API, Entity Framework, etc.)
- MS SQL Server
- C++
- Android Studio
- GIT, SVN
- MS Teams, Jira/Confluence

http://rem.name
http://linkedin.com/in/eelcorem


Werkervaring

Software Engineer
Limis BV, Enschede, 2020 -
Onderhouden en verbeteren van de Limis productie planning software, dat bij diverse bedrijven wordt gebruikt
voor het optimaal plannen van machinale bewerkingen en inzet van medewerkers, in aanvulling op ERP
systemen zoals Exact en SAP. Voor de uitwisseling van gegevens met externe systemen zijn Web API’s en worker
services ontwikkeld met .NET Core.
Tools: C++, SQL Server, C#

Senior Software Development Engineer
Waste Vision, Hengelo, 2018 - 2019
Ontwikkelen en beheren van server systemen ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers. Dit was een
voortzetting van werkzaamheden die eerder voor Login werden verricht, aangevuld met ontwikkeling van
software voor nieuwe IoT systemen.
Tools: C#, SQL Server

System Developer
Login BV, Goor, 2012 - 2018
Ontwikkelen en beheren van server en “smart device / embedded” software systemen. In hoofdzaak
betrof het ontwikkelen van programmatuur voor het accepteren van binnenkomende socket verbindingen
van printplaat controller systemen in afvalcontainers, voedsel opslag silo’s en water meetputten. Verder is
een compleet eigengemaakt software systeem ontwikkeld voor parkeerbeheer van fietsenstallingen, in
combinatie met door Login ontworpen barcode en RFID scanner systemen. Daarnaast zijn diverse andere
IT werkzaamheden verricht zoals netwerkbeheer, maken van interne productie beheer software en beheer
van een electronica productie ERP systeem.
Tools: C#, SQL Server, Android Studio

Application Consultant
Betagraphics, Hengelo, 2011 - 2012
Application consultancy m.b.t. Engineering Document Management systemen.

Software Developer
Quatro Software, Enschede, 2011
Ontwikkelen van maatwerk calculatie advies software voor vergisting installaties. Zowel in de vorm van een
stand-alone PC applicatie, als een interactieve web applicatie.

Software ontwikkelaar
Gemeente Amsterdam/Reef Consult, 2010
Ontwikkelen van een webservice applicatie ten behoeve van parkeerbeheer diensten in aansluiting op een
centrale database van het RDW. Ontwikkeltools: Visual Studio, SQL Server, ASP.NET, Windows
Communication Foundation (WCF).

Application Administrator / Developer
Weyl Beef Products, Enschede, 2010
Oracle E-Business Suite applicatie beheerder/ontwikkelaar. Onderhoud en ontwikkeling van divers
maatwerk m.b.v. Oracle Forms, Reports, PL/SQL en Linux. Onder meer m.b.t. emballage en verkoop/inkoop
statistieken.



Application Developer
Atos Origin, 1993 – 2009
 Mosa, Maastricht, 2009

Ontwikkelen van Oracle E-Business Suite maatwerk software en conversie van database gegevens van
release 11 naar 12. Het maatwerk bestond uit:
- BI-publisher rapporten (facturen en order bevestigingen)
- Nieuwe oracle forms voor het vergemakkelijken van de afhandeling van productie-orders en de

generatie van (artikel) partijen
- Concurrent programs, o.a. voor het inlezen van salaris journaal posten in finance

 KPN, Den Haag, 2003 – 2008
Ontwikkelen en onderhouden van leverstraat software, wat zorgt voor de aanleg en onderhoud van
miljoenen particuliere ADSL aansluitingen. Via workflow management wordt hierbij gecommuniceerd
met diverse andere systemen, o.a. via XML berichten.

 Diverse klanten van Atos Origin en Baan, Barneveld/Arnhem, 1996 – 2002
Functioneel ontwerpen, technisch ontwikkelen en beheren van maatwerk BAAN ERP applicaties. Zowel
in een backoffice situatie als op detacheringsbasis.

 KPMGManagement Consulting, Utrecht, 1995
Onderhoud van een beveiliging-systeem voor de toepassing van controle codes in SWIFT-berichten van
interbancaire effecten-overschrijvingen via NECIGEF.

 BSO/Origin, Barneveld, 1993 – 1994
Ontwikkelen en beheren van BAAN applicaties voor diverse klanten. Dit gebeurde afwisselend in
Barneveld en op klantlocaties.

Remote SystemManager
Hollandse Signaalapparaten, Hengelo, 1990 – 1993
Technische ondersteuning van software ontwikkelaars.

Opleidingen en zelfstudies

 Udemy, ASP.NET Core and Angular, 2020
 Prince2, EXIN, 2009
 Oracle 10g: Build J2EE Applications, Oracle University, 2006
 Oracle Database 10g: Develop PL/SQL Program Units, Oracle University, 2006
 Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications, Oracle University, 2006
 Oracle Jdeveloper 10g: Build Applications with ADF, Oracle University, 2006
 CPIM, The Association for Operations Management, 1997 - 1999
 Hogere Informatica Opleiding, Enschede, 1985 – 1989
 Zelfstudies d.m.v. tutorials en ontwikkeling van eigen software:

- Oracle JDeveloper webform applicaties, waaronder een competitie-systeem en een demo ‘web-
ontsluiting’ van het KPN ADSL BAAN systeem d.m.v. servlets en XML gegevensoverdracht.

- Java Hardloopcalculator met toepassing van VO2 max formule.
- MarktStreamer: Java applicatie, waarmee nieuw verschijnende marktplaats advertenties worden

gedetecteerd, welke voldoen aan ingegeven zoek-criteria. Er worden hierbij emails gegenereerd.

Hobbies

 Hardlopen/wielrennen
 Motorrijden
 Sportschieten
 Schaken


