
Curriculum Vitae – Sander Teunissen

Personalia

Naam : Teunissen
Voornamen : Sander Victor
Roepnaam : Sander
Adres : Laan van Vollenhove 920
Postcode en woonplaats : 3706 AD Zeist
Telefoon nummer : 06-22522350
E-mailadres : sander@fam-teunissen.nl
Geboortedatum : 5 maart 1992
Geboorteplaats en –land : Amersfoort, Nederland
Nationaliteit : Nederlandse
Burgerlijke staat : Gehuwd

Wie ben ik? : Ik ben een software ontwikkelaar die zich vooral focust op web 
applicaties. Ik vind het leuk om met verschillende technieken en 
programmeer talen te werken. Ook het concept van open source 
software en het werken met Linux vind ik heel interessant.
Buiten werk hou ik me veel bezig met fantasy. Ik ben vooral actief 
bezig met Dungeons and Dragons, levend rollenspel (LARP) en ik 
ben ook regelmatig te vinden op fantasy festivals/fairs zoals 
Castlefest.
Verder betekenen mijn vrouw en katjes natuurlijk veel voor mij.

Opleidingen & Certificaten

Bedrijfshulpverlener.

Gevolgd van / tot : 2009 tot 2013
Naam en plaats school : ROC MN te Amersfoort (locatie Zangvogelweg)
Studierichting : Applicatie-Ontwikkeling (ICT)
Omschrijving opleiding : BOL-Opleiding - niveau 4
Kwalificaties : Aries Hardware en Software.

  Oracle Database Design en Database Programming
Diploma

Gevolgd van / tot : 2003 tot 2008
Naam en plaats school : Berg en Bosch school te Bilthoven
Studierichting : VMBO TL (Theoretische Leerweg)
Vakkenpakket : Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, 

kunstvakken 1, wiskunde, 
natuur- en scheikunde 1, biologie, maatschappijleer 2

Kwalificaties : Diploma
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Werkervaring

Organisatie : Tangram, MySolution te Houten (werk, parttime (32u))
Functie van / tot : Juli 2019 tot heden
Functie : Software ontwikkelaar / DevOps
Functieomschrijving : Ik houd mij bezig met het onderhouden en doorontwikkelen van 

diverse software van Tangram en MySolution. Daar naast doe ik een 
stuk monitoring en onderhoud op zowel de live als development 
servers.
Meest gebruikte technieken: C#.NET MVC en aanverwant. Classic 
ASP met VBScript. MS SQL, Azure DevOps, GIT.

Organisatie : Corporate IP B.V. te Zeist (werk, parttime (32u))
Functie van / tot : Juni 2015 tot juni 2019
Functie : Software ontwikkeling
Functieomschrijving : Ik hield mij bezig met het ontwikkelen van applicaties ter uitbreiding

van de bestaande software geproduceerd door Corporate IP.
Meest gebruikte technieken: C#.NET MVC en aanverwant. VBA & 
MS Access. MS SQL, GIT.

Organisatie : CenterOne Group te Zeist (stage fulltime (40u) gevolgd door werk, 
parttime (24u))

Functie van / tot : Februari 2013 tot mei 2015
Functie : Software R&D
Functieomschrijving : Ik hield mij bezig met het ontwikkelen van applicaties ter uitbreiding

van de bestaande software geproduceerd door CenterOne. Ik werkte 
hierin hoofdzakelijk met C#, MVC en ASP.NET in combinatie met 
JavaScript frameworks (jQuery, Durandal e.d.).

Organisatie : CaseNine te Amersfoort (stage fulltime (40u))
Functie van / tot : Februari 2012 tot Juli 2012
Functie : Applicatie-Ontwikkeling
Functieomschrijving : Ik heb mij in het begin bezig gehouden met het opnieuw opbouwen 

van een site in WordPress. Later heb ik mij samen met een andere 
programmeur bezig gehouden met het ontwikkelen van een type-
cursus voor een klant van CaseNine. Hierbij heb ik ervaring 
opgedaan met Java en XML.

Talenkennis

Nederlands : Goed in woord en geschrift. 
Engels : Goed in woord en geschrift. 
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Vaardigheden en competenties

 Ik kan goed luisteren en geduldig vaststellen wat de klantvraag is.
 Ik denk klantgericht en handel daar ook naar.
 Ik denk goed na voordat ik iets doe, analyseer eerst een probleem en dan pas ga ik het proberen op te

lossen.
 Ik kan technische details geduldig en duidelijk uitleggen aan een klant/gebruiker met minimaal 

gebruik van vakjargon.
 Ik ben creatief in het bedenken van technische oplossingen.

Programmeer talen en frameworks

 HTML
 CSS
 JavaScript (jQuery / jQuery UI / Breeze)
 Durandal framework (Knockout / Bootstrap)
 Java (Google App Engine + Google Web Toolkit)
 PHP
 ASP.NET/ .NET Core / .NET6 / C# / Razor (MVC framework)
 XML
 JSON
 Apache Cordova/Phonegap (Hybride apps voor o.a. IOS en Android)
 VBA / VB6

IDEs / ontwikkel omgevingen

 Eclipse
 Netbeans
 Visual Studio (2010,2012, 2013 en 2015)
 VS Code
 Brackets.io
 Notepad

Database talen

 Oracle PSQL
 MySQL
 LinQ (in combinatie met MVC en Entity Framework)
 Breeze (Client side)
 Transact SQL (Microsoft SQL Server)

Overig IT gerelateerd

 GNU/Linux (Debian, Ubuntu)
 WordPress
 Joomla
 Microsoft Access
 DevOps
 GIT


