
Tristan Reemer
Gepassioneerd software engineer, altijd op zoek naar uitdagingen om aan te 
werken. Ik houd ervan samen te werken met slimme en enthousiaste mensen, 
aan toffe, ambitieuze projecten en doelen.
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Sr. Software engineer  –  PHP, NodeJS, WordPress en performance optimalisatie  –  12 jaar professionele ervaring  –  BSc. Informatica

Werkervaring & Mijlpalen

2017 - 2019  Javascript developer / mede-oprichter bij Ghonuts te Blokker

        Ontwikkeling front-end o.b.v. ES7, React / Redux i.c.m. Sass en een NodeJS backend, gebaseerd 
        op o.a. Express, Sequelize en Google Cloud services.

NodeJS, React, Redux, Express, Sequelize,
Universal Javascript, Sass, Google Cloud

2015 - 2019  Lead developer bij Flinders Design te Zaandam

        Definiëren van projecten en doelstellingen van de afdeling, alsook personele zaken. Tevens 
        ontwikkeld aan functionaliteit binnen het Magento (EE)  platform, itegraties en maatwerk (ZF3).

Zend Framework (PHP), NodeJS, 
performance optimalisatie, Magento (EE)

2020 - heden Software developer / mede-oprichter bij Jobbey te Hoorn
        Ontwikkeling maatwerk CRM systeem, gebaseerd op Laravel (i.c.m. Livewire), alsook integraties
        met diverse platformen en de website o.b.v. WordPress.

Laravel, Livewire, Tailwind, WordPress,
Sass, API dev + integraties, Google Cloud

2019 - heden Freelance Software Engineer (full stack)

        Projectmanagement en ontwikkelen van projecten, waaronder complexe webwinkels, WordPress, 
        Symfony alsook maatwerk / legacysystemen.

WordPress, Laravel / Tailwind, Sass, NodeJS, 
Javascript, Google Cloud, legacy software



Educatie

1998 - 2004    HAVO (Natuur & Gezondheid)

2004 - 2009    HBO Hogere Informatica (HvA, Amsterdam)
Minor in Game technology, afgestudeerd op instant messaging client met integraties naar 
technische administratie en CRM voor snelle klantsupport  –  Bachelor of science behaald

2017 - 2018    Feature leaders (Flinders, Zaandam)
Doorlopende reeks presentaties, dicussies en intervisie over leidinggeven en het managen 
van team en werk. Presentaties vanuit de ondernemers aan het roer van Flinders, maar 
tevens extern.

2012 - 2015  Webdeveloper bij Abovo Media te Hoorn

        Uitdenken en uitwerken van (high-traffic) WordPress - en Magento omgevingen. Aanspreekpunt 
        voor integraties naar o.a. SAP, kassasystemen en ELO platformen, en complex maatwerk.

Magento (CE), Wordpress, performance 
optimalisatie, Codeigniter, front-end

2006 - 2012  Software Engineer bij Cyso Managed Hosting te Alkmaar

        Het ontwikkelen en onderhouden van applicaties o.a. voor registratie van tijd, contracten, 
        datacentra en nacalculatie van dataverkeer, back-up en manuren.

Software Oriënted Architecture, PHP (OOP), 
CakePHP,  front-end, Linux serverbeheer

Vaardigheden

Communicatief

3 Jaar ervaring op managementniveau en het inzichtelijk
maken van technische vraagstukken en projecten.

Analytisch vermogen

In staat code snel eigen te maken, ongeacht het platform en
hierdoor problemen of bottlenecks op te sporen, of 
functionaliteit toe te voegen.

Aanpassingsvermogen

Ik pas mij eenvoudig aan in teams of organisaties betreffende
werkwijzen en communicatie. Ik leer snel nieuwe technieken of
methoden aan.

Doorzettingsvermogen

Ik geef niet snel op. Soms kost iets tijd. Soms moet iets simpelweg
goed uitgedacht worden. Maar er is altijd een keuze!

PHP (OOP)

Expert in WordPress (plugin ontwikkeling), Laravel (tailwind),
Symfony en maatwerk / legacy software

Javascript

NodeJS, express, Sequelize, React / Redux, jQuery

Performance optimalisatie

High-traffic websites, resourceoptimalisatie en versnellen van 
achtergrondprocessen

Databases

MySQL, PostgreSQL, MongoDB

API's, integraties

Rest, Kafka, SOAP, XML-RPC

Sr. Software engineer  –  Omgeving Hoorn - Alkmaar - Amsterdam  –  12 jaar professionele ervaring  –  06 23 824 183  –  teqt@teqt.nl


