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WERKERVARING

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 scheppen en er zo
voor te zorgen dat de
systemen voor onze klanten
goed blijven functioneren. Ik
haal hier veel voldoening uit.

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 zorg dragen voor de gezondheid van de
systemen van de klant. Deze werkzaamheden gebeuren op
kantoor en de cloud omgeving van de klant. Natuurlijk zijn er ook
klanten die nog servers op de klant locatie hebben staan. Dan
gaan we natuurlijk ook bij de klant langs om problemen op te
lossen of nieuwbouw te plegen. Dit kan alleen als je een goed
werkend team hebt. Het betreft hier verschillende Windows en
Linux servers. Ook beheren wij voor verschillende klanten VoIP
centrales. Deze VoIP centrales draaien op het Broadsoft platform.
Het aanpassen van interne procedures. Het documenteren van
procedures. Opleveren van projecten. Het incident proces wordt
bijgehouden via Topdesk. Via deze tool houden we zicht op de
lopende tickets en kunnen klanten ook nieuwe incidenten
melden.
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.
Ook beheerde wij voor verschillende klanten VoIP centrales.
Deze VoIP centrales draaien op het Broadsoft platform. Het
aanpassen van interne procedures. Het documenteren van
procedure. Het aanmaken van een handleiding t.b.v. gebruik van
ICT middelen.
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VRIJE TIJD
In mijn vrije tijd vindt ik het
leuk om bij te blijven met de
laatste techniek. Dit doe ik
door vakbladen te lezen en
sinds kort weer via EDX bezig
mijn certificering (Microsoft)
bij te werken. Ook heb ik thuis
mijn eigen AZURE omgeving
draaien. Hierop draaien de
Exchange server van de
familie en ook de RDP
omgeving. Ook draaien er
twee Linux WEB servers voor
mijn persoonlijke website.
Verder ga ik s ’avonds graag
een stukje wandelen door de
duinen. In het weekend ga ik
er graag met het gezin op uit.
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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 Content server.
Het aanpassen van interne procedures met betrekking tot de
afhandelen van formulieren door externe afdelingen. Het
documenteren van deze procedure.

LEIDERSCHAP
Bij Dutch ICT en bij mijn huidige werkgever heb ik een
leidinggevende 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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ARBEIDSVOORWAARDEN

PROJECTEN

Aantal uur per week
40
Salaris indicatie:
3750 – 4000 p/m
Reiskosten vergoeding:
Ja graag, voorkeur gaat uit
naar een lease auto.
Pensioen:
In samenspraak met de
werkgever.

Ik heb verschillende projecten mogen uitvoeren.
De meeste projecten waar ik betrokken bij ben geweest zijn
allemaal gebeurd in een team verband.
Server 2008 migratie naar Hypver-V cloud omgeving
In dit project ben ik bezig geweest met het opzetten van de
HyperV omgeving. Het betrof hier allemaal Windows 2012R2
servers. In dit project heb ik bezig geweest om de Hyper-V
omgeving op te bouwen. Denk hier aan het opzetten van de
Domein Controller / File server en Remote Desktop server met
MFA. De nieuwe server omgeving is Windows server 2019.
Server migratie server 2008 (on premise)
In dit project was het het een server migratie van een verouderde
server Windows server 2008 naar een nieuwe server op locatie
met Windows Server 2016. In dit project heb ik de gehele
migratie zelfstandig gedaan. Het betrof een Server migratie waar
alleen data overgezet moest worden naar de nieuwe server
omgeving. Natuurlijk moetst het domein ook om naar de nieuwe
server.
Mail migratie
In dit project hebben we de mail server (Exchange 2012)
omgezet naar Microsoft Office 365.
In dit project was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de
Office 365 omgeving en de data overdracht (Azure AD Connect).
Hierdoor ontstaat er voor de klant een Hybride omgeving.
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Telefonie migratie
Dit betreft een migratie van een analoge telefonie centrale naar
een VoIP (broadsoft) centrale. Dit icl nieuwe (Yealink) telefoon
toestellen. De werkzaamheden bestonden uit het opzetten van
een VoIP Centrale via Routit. (Broadsoft) centrale. Hier de
nummers configureren, huntgroepen configureren. Natuurlijk na
dit alles op de klant locatie de telefoon toestellen instellen.
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OPLEIDING
MBO• TINBERGEN (DIPLOMA ICL ONDERNEMERS DIPLOMA)
ITIL• NEW HORIZONS
MCSA 2003• AZLAN
RCNA • ROUTIT
MCD3300 • MITEL
EMEA • LENOVO
MICROSOFT 365 DEVICE MANAGEMENT • GLOBAL KNOWLEGDE
AZURE •(IN MIJN VRIJE TIJD BEZIG OM DEZE CERTIFICEREN TE
HALEN VIA EDX. DIT OMDAT IK BIJ WIL BLIJVEN BIJ DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN HIERIN)

KENNISGEBIEDEN
MICROSOFT HYPER-V
MICROSOFT SERVER 2003
MICROSOFT SERVER 2008
MICROSOFT SERVER 2012
MICROSOFT SERVER 2012R2
MICROSOFT SERVER 2016
MICROSOFT SERVER 2019
MICROSOFT OFFICE PRODUCTEN.
MICROSOFT OFFICE 365
MICROSOFT EXCHANGE
MICROSOFT AZURE
BROADSOFT (VOIP TELEFONIE)
(DIT VIA HET ROUTIT (KPN) NETWERK)
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TOOLING
TOPDESK
PRTG
KASEYA
PASSWORDSTATE

