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Jordy Baart

Profiel
Jordy Baart, 43 jaar, werk sinds 1998 in de ICT. Met diepgaande
ervaring in moderne programmeertalen, tools en technieken en
certificeringen (MCAD, MCSD, MCPD). Sinds juli 2001 begon ik
bij Sanoma Uitgevers. Door de projecten bij Sanoma Uitgevers
kwam ik zelfs op de voorpagina van het magazine van
Microsoft: .NET Magazine.
Vanaf november 2002 was ik werkzaam bij de ICT afdeling van de
Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, waar ik veel verschillende
Microsoft applicaties heb ontwikkeld. Veel ervaring op gedaan met
verschillende disciplines, zoals systeemontwerp, database ontwerp,
ontwikkelmethodes en ontwikkelstandaarden.
Vanaf januari 2007 tot en met december 2008 was ik werkzaam als
ontwikkelaar in het ontwikkelteam van de afdeling ADS-DKS van
Corus te IJmuiden. Hierbij heb ik verschillende projecten succesvol
afgerond. In 2009 en 2010 heb ik vele andere opdrachten
uitgevoerd en me veel gericht op e-commerce en e-learning.
Samen met Evident heb ik een applicatie ontwikkeld. Deze
applicatie werd in 2011 Europees bekroond met de prestigieuze
Comenius EduMedia Award.
In 2011 ben ik weer begonnen bij Tata Steel. Hierbij veel ervaring
op gedaan met Test driven development, Nhibernate en
ontwikkelmethodiek Scrum and Agile. Gedurende deze periode heb
ik vaak de lead development rol op me genomen. Workshops
gegeven aan de software ontwikkelafdelingen. Zowel veel back-end
als front-end opdrachten gedaan. Ook vaak word ik voor
verschillende projecten als software architect ingezet.
In 2017 ben ik begonnen als technical lead /architect bij Planbition.
Planbition is leverancier van intelligente en innovatieve software
oplossingen voor de personele inzet.
Sinds 2019 heb ik mijn eigen team van specialisten (developers,
testers, designers, netwerkspecialisten), die op uurbasis bij alle
klanten inzetbaar is. Dus heeft u tijdelijk meer specifieke
capaciteit nodig, dan kunt u hier gebruik van maken. Ik heb
jarenlang ervaring met deze specialisten en stel hier strenge
technische eisen aan.

Pagina 1 van 4

Curriculum Vitae
Jordy Baart

Kennis & Competenties
 Front-end developer:
AngularJS, Angular, Javascript (frameworks), Typescript, HTML,
CSS, Jquery, Ajax, Json, Ionic, WPF, Caliburn, MVC
 Back-end developer:
.Net (C#/vb), ASP.net, WCF, REST, ServiceStack, Asp
Idenity, WEBAPI, Windows services.
 Software architect
l IT Kennis


Kennis gebied



Ervaring



C#, ASP.NET, WPF, WinForms



17 jaar



Scrum, Agile, RUP, PRINCE



17 jaar



AngularJs, Angular, Typescript



6,5 jaar



Ionic, React, Knockout,
Aurelia, node.js



zelfstudie



TFS, GIT, SVN



9, 4, 1 jaar



WCF, REST, AJAX, Service Stack,
JSON, WEBAPI, Windows services

l 8 jaar



SQL Server, Oracle, DB2



11 jaar



JQuery, Javascript, HTML, CSS



19 jaar



Nhibernate, Entity Framework



5 jaar



Underscore, Grunt, Gulp, NPM



5 jaar



Sharepoint Portal Server



5 jaar



Azure



3,5 jaar

Carrière Samenvatting
2017 – 2020
2011 – 2017
2010 – 2010
2009 – 2010
2007 – 2008
2004 – 2006
2004 – 2004
2002 – 2002
2002 – 2003

Planbition (Adecco, Coca cola, KLM, AH…)
Tata Steel
TweeJ, Live & Life, Evident interactive, Canast,
Indivirtual / Martin Air
Microsoft, ION, Live & life, TweeJ, Itopix
Corus Group B.V.
Sanoma Uitgevers
SNS bank
Zuid-Tangent
Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 2001
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Sanoma Uitgevers, Schiphol Project Consult

Carrière Overzicht
Planbition
Feb 2017 – heden

Lead developer / Software architect

Uitzend

Planbition Infinity
Planbition is markleider op het gebied voor personeelsplanning voor
de uitzendbranch. De SAAS oplossing wordt wereldwijd gebruikt,
door klanten zoals Adecco, Timing en ook door hun klanten zoals
Coca Cola, Albert Heijn, Bently, Mars, Google, Stork, KLM.
Het eerste 1,5 jaar heb ik de architectuur bepaald en de applicatie
zelf ontwikkeld. Daarna werd langzamerhand het ontwikkelteam
naar ongeveer 8 personen uitgebreid, die wereldwijd werkzaam zijn.
Samen met de inbreng van de klanten en de eigenaren, bepaal ik
samen met de eigenaren de roadmap. Ook bepaal ik welke
features/bug fixes door welke developers in bepaalde releases zal
worden opgeleverd. Ik ben verantwoordelijk voor de architectuur,
techniek van deze SAAS oplossingen en de ontwikkelcode van de
ontwikkelaars. Ik verdeel de taken over de developers, help de
ontwikkelaars, voorbereiding van features, ontwikkel zelf, code
reviews en versies en releases beheer.
(angular, .net, entity framework, aspnet identity, sql server, Azure,
GIT, Ionic)
Tata Steel
Feb 2011 – 2017

Lead developer / Software architect

Industrie

Personeelsplanningssysteem : juni 2014 – Jan 2017
Er werken ongeveer 9000 mensen op het terrein van Tata Steel
IJmuiden. Voor alle medewerkers met een 5-, 3- 2
ploegendienstrooster, kantoordienst- en dagdienstrooster zijn er in
het verleden vele verschillende applicaties ontwikkeld.
Ik heb de applicatie in 2 jaar tijd ontwikkeld in o.a.: Angular v1.4,
C#, REST (Restangular, Service stack),WCF, SQL Server (Reporting
Services), Bootstrap, GULP, CSS, HTML, ServiceStack, Castle.
Javascript frameworks.
Na de implementatie en invoering van 10 fabrieken (van versie 1.0)
heb ik interviews en enquêtes afgenomen. Op dit moment werken er
duizende gebruikers met deze applicatie. Per fabriek zijn er
verschillende lokale beheerders die eerste lijn support geven aan de
medewerkers. Ik gaf 2e lijns support en was technisch
verantwoordelijk voor dit systeem.
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De applicatie houdt dynamisch rekening met performance (ivm
mobiele devices, lage bandbreedte, caching, minimum load) en
beschikbaarheid (schakelt bij calamiteiten naar andere stand-by
web/rest services, mailt werkroosters periodiek naar mailboxen).
Ook heb ik gebruik gemaakt van ISA-95 standaarden, adaptive en
responsive design, testdriven, scrum, continuous delivery, continuous
integration, browser compatibility.
Beoordelingssysteem
Een applicatie waarbij alle medewerkers tot en met een
bepaalde functiegroep worden beoordeeld door alle
leidinggevende op het terrein van Tata Steel IJmuiden.
Ontwikkeld in asp.net, WCF.
LINKKbeheersysteem
Een applicatie waarmee de technische applicatie beheerders
alle unieke signaal informatie van installatie(onderdelen)
kunnen onderhouden. Synchronisatie naar OsiSoft PI systeem
ook mogelijk gemaakt.
Wals berekening
Een web applicatie ontwikkeld om walsvullingen te kunnen
berekenen dvm ingebouwde ingewikkelde berekeningen.
Route Management Rapportage
Verschillende webapplicaties (.net) voor invoer van
productie-/voorraad gegevens. Ook gateway geschreven voor
import en transformatie van CSV invoer bestanden. Hierna
heb ik de database structuur beschikbaar gemaakt voor
Business Objects (rapportages).
RM Kwaliteitsaudit
Een webapplicatie ontwikkeld voor de verpakkingsfabriek
van Tata Steel. Hier worden kwaliteitsaudits in vastgelegd.
RI&E (feb 2011- nov 2011)
De webapplicatie RI&E zorgt er voor, dat veiligheid en -risico
inventarisaties en evaluaties op een uniforme manier worden
ingepland, geaccordeerd en geregistreerd. De applicatie wordt
binnen Tata Steel IJmuiden door bijna alle afdelingen worden
gebruikt.
(VS2010 (C# / Asp.net 4.0), SQL Server, NHibernate)
Nov 2003 – Dec 2010

Developer
Diversen projecten. Deze zijn te vinden op www.itopix.nl
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