CURRICULUM VITAE ANTON BOUTKAM

Personalia
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
LinkedIn:

Anton Boutkam
Amstelstraat 1, 1421AW Uithoorn
29-12-1981
06 4139 6495
anton@nui-boutkam.nl
http://nl.linkedin.com/in/antonboutkam

Werkervaring
2011 – huidig

Eigenaar Nuicart. Ik maak maatwerk webshops en cloudbased software voor
verschillende opdrachtgevers en eigen concepten.

2008 – 2011

Senior PHP Programmeur bij Ratus B.V. te Haarlem.
Onder andere gewerkt aan het grootste webcamplatform van de Benelux,
een dating platform, geo bannering systeem, video on demand oplossingen.

2006 - 2008

Software engineer afd. Application Services bij
Easynet BV te Amsterdam. Meewerken aan datacleaning projecten,
verbeteren bestaande systemen. Ontwikkelen van internationale
netwerkconfiguratie tools. Zorgen voor de mogelijkheid tot het plaatsen van
taps voor justitie.
2006 - Data engineer bij Easynet BV te Amsterdam.
Opleveren, modificeren, afbreken van MPLS netwerken, DSL verbindingen,
Leased line verbindingen met backup voorzieningen etc. Ontwikkelen van
tools om de eerder genoemde werkzaamheden te automatiseren.

2003 – 2006

Tweedelijns support voor de zakelijke markt bij BBeyond te Hoofddorp.
2003 - Eerstelijns support Bbeyond te Hoofddorp.

2002 - 2003

Operations manager IT/Telecom bij MWB Business Exchange te Hoofddorp.

Cursussen & Opleidingen
2017
2016
2006
2006
2005
2002
1998

Voorgenomen, Linux professional institute Lpic 1
Behaald, Solearn mini cursus Python
Behaald, Cisco multilayer switching examen BCMSN
Behaald, Cisco Routing examen BCSI
Behaald, Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Behaald, Technische Informatica
Behaald, Elektrotechniek

Vaardigheden

Expert:

HTML, PHP, SQL, Javascript/ jQuery, TCP/IP, Routing, BGP, Lamp/Wamp, Regular
expressions, SEO, CSS 1-3, Apache/.htacces, XML/Soap/RSS, OOP/Design
patterns/MVC, Curl, Cron, Profiling, SMS, e-mail, Ideal, Google Analytics, Grep/egrep,
Unit testing, Scrum, Subversion, Git, Composer, Twig, Propel
Intermediate: PHP Frameworks, DNS, Composer, ORM, Linux/Unix
Starter:
Java, Python, C, Bash

Talen
Nederlands

Expert

Engels

Expert

Spaans

Weinig

Pools

Weinig

Eigenschappen
Spontaan, communicatief, humor, focus, samenwerken, sociaal, volhardend/streber, brede algemene
interesse, behulpzaam, competitief.

Hobby’s
VR dome

Vanaf eind juli 2017 ben ik de trotse eigenaar van een geodetische
tent van 6.5m doorsnee. Hierin projecteer ik met een vijftal beamers
360°virtual reality content. Het plan is om hiermee een aantal keer
per jaar op muziek festivals te staan en kunstprojecten te bouwen,
dit dan in combinatie met bijvoorbeeld Unity en Arduino's of
Rapberry's voor de oren / ogen van de tent.

Aquaponics

Gesloten kringloop voor het kweken van vis en planten welke ik
digitaal monitor middels sensoren en een Raspberry pi. Ik kweek
verdeeld over een aantal containers 90 forellen.

3d Printen

Om andere projecten te faciliteren ontwerp en print ik onderdelen op
mijn zelfgebouwde 3d printer. O.a. druppel installaties, cases for de
incontinentie monitor, gesloten kweekomgeving etc.

Arduino / Raspberry Pi

In de wintermaanden bouw ik eenvoudige laser projectie systemen of
huisautomatisering oplossingen, zoals het “hacken / reverse
engineeren” van ons centrale verwarming systeem.

Moestuinieren

In de zomermaanden werk ik in mijn volkstuin, waar ik overigens ook
zoveel mogelijk automatiseer.

Incontinentie monitor

Middels een goedkope sensor in een luier heb ik een systeem
bedacht waarmee ik deze aansluit op een monitor. Hierdoor kan de
verzadigdheid van een luier gemeten en gecommuniceerd worden. Ik
ben hier een aantal jaar geleden mee begonnen en het project is
later overgenomen door het sarphatihuis en de HvA.

Backseatsurfing.com

Zelfgebouwde online liftcentrale. Op deze site kunt u een lift afspraak
aanbieden, of een lift zoeken. Op de voorpagina van de site staat een
filmpje van mij, over de liftcentrale. In de hoogtijdagen, een aantal
jaar geleden, vertrokken er tientallen ritten per dag via de site.
Helaas ben ik inmiddels ingehaald door blablacar.com.

Referenties
Op mijn websites vind u mijn klanten. Als u referenties wilt controleren dan kunt u hen contacteren.
Misschien wel handig als u mij van te voren even inlicht welke klanten u wilt gaan benaderen, dan
licht ik heb even in. Verder heb ik met allemaal goed contact en volgens mij zijn ze stuk voor stuk wel
bereid om u over mijn diensten te vertellen: http://freelancephpprogrammeur.nl, http://nuicart.nl,
https://bedrijfautomatiseren.nl

