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WERKERVARING
SYSTEEMBEER / TEAMLEIDER • BLUE CODED • SEPT 2015 – HEDEN
Teamleader van de support afdeling. Tevens systeembeheerder.
Mijn dagelijkse werkzaamheden komen er in het kort op neer dat
wij met het team zorgdragen voor de gezondheid van de
systemen van de klant. Dit kan alleen als je een goed werkend
team hebt. Het betreft hier verschillende Windows en Linux
servers. Het aanpassen van interne procedures. Het
documenteren van procedures. Opleveren van projecten.

GEGEVENS
Naam: Daan Trumpie.
Geboorte datum: 12-10-1977
Woonplaats: Den Haag

DOEL
Uitdagende werkomgeving,
uitdagende projecten waar je
nieuwe zaken leert.

VAARDIGHEDEN
Ik merk dat ik het erg leuk
vindt om tijdens de hectiek van
de dag, orde in deze chaos te
maken en er zo voor te zorgen
dat de systemen voor onze
klanten goed blijven
functioneren. Ik haal hier veel
voldoening uit.
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BACKOFFICE • DUTCHICT • OKTOBER 2007 – OKTOBER 2015
Het oplossen van hard- en softwarematige problemen van
eindgebruikers binnen de klanten kring van Dutch ICT. Betreft
hier, onderhoud en beheer van werkplekken maar vooral beheer
en onderhoud van servers. Dan wel op locatie van de klant of
virtueel in het datacentrum. Verzorgen van de
dagelijkse/wekelijkse en maandelijkse rapportage in de
automatisering portal. Opleveren van projecten. Hiermee bedoel
ik dat er voor een bepaalde tijd de gewenste configuraties gereed
zijn en klaar voor gebruik door de klant. Het aanpassen van
interne procedures. Het documenteren van procedure. Het
aanmaken van een handleiding t.b.v. gebruik van ICT middelen.
1STE LIJN SUPPORT • BT • MEI 2001 – SEPTEMBER 2007
Het registreren en oplossen van hard- en softwarematige
problemen van eindgebruikers binnen ING Lease waar ik
gedetacheerd was. Verzorgen van de dagelijkse/wekelijkse en
maandelijkse rapportages. Het updaten van Inter- en
intranetpagina’s d.m.v. een Xpedio management Contentserver.
Het aanpassen van interne procedures met betrekking tot de
afhandelen van formulieren door externe afdelingen. Het
documenteren van deze procedure.
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OPLEIDING
MBO• TINBERGEN
ITIL• NEW HORIZONS
MCSA 2003• AZLAN
RCNA • ROUTIT
MCD3300 • MITEL
EMEA • LENOVO

LEIDERSCHAP
Bij Dutch ICT en bij mijn huidige werkgever heb ik een
leiderschap functie. Als teamleider is het doel om een team te
hebben dat goed functioneert. Ook zelfstandig goed functioneren
van de medewerkers hoort hieronder. Mijn mening is dat als je
een goed team hebt je er geen omkijken naar hebt.
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