Yarno Boelens
Software Developer met passie
+31 6 42498359
yarnoboelens@gmail.com
www.yarnoboelens.com

About
Mijn doel is om op een leuke plek aan de slag te kunnen
gaan met wat ik leuk vind, software development. Ik wil
mij binnen een team kunnen ontwikkelen en kunnen
leren van mijn collega’s. De kwaliteit van mijn
producten is zeer belangrijk voor mij en ik ben dan ook
zeer trots op mijn prestaties.

Opleiding
15 HBO-ICT Software Development
heden HAN te Arnhem
Verwachte afstuderen begin 2020

Kennis
Java
3.5 jaar ervaring
PHP
3.5 jaar ervaring
JavaScript
3 jaar ervaring
Ruby
2 jaar ervaring
Python
2.5 jaar ervaring
MySQL/PostgreSQL
3.5 jaar ervaring
Meer informatie is op verzoek beschikbaar

Skills
SCRUM
API Development

10 - 15 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Koninklijke Scholengemeenschap te Apeldoorn
Gemiddeld een 7.5 over alle afstudeervakken

Test Driven Development
Rapid Prototyping

Cursussen
14

Cambridge Advanced English
Cambridge Language Institute te Utrecht
Behaald met Grade A

Werkervaring
06/18 – heden Print.com
Software Developer
Bij Print.com heb ik meegewerkt aan Vue.JS frontend
applicaties en TypeScript backend APIs, met als doel het
verwerken en ondersteunen van drukwerk orders.
02/18 – 06/18 Belastingdienst
Stagiar Software Developer
Als onderdeel van mijn studie heb ik stage gelopen bij de
Belastingdienst. Gedurende deze periode ben ik
betrokken geweest bij een aantal Java/JavaScript
applicaties op het gebied van inkomensheffing.
03/17 – 07/17 Irias Informatiemanagement
Parttime Software Developer
Na een schoolproject waarbij Irias betrokken was, ben ik
bij dit kleine bedrijf aan de slag gegaan. Mijn
werkzaamheden omvatte het werken aan een Java
backend, AngularJS frontend en PostgreSQL database
voor het inzien van OV data (bijvoorbeeld rittijden en
vertragingen).

OOP

Taalvaardigheid
Nederlands
Engels
Duits
Frans

Moedertaal
Vloeiend
Beperkt Bekwaam
Basis

Interesses
Naast Software Development en de nodige side projects
speel ik graag video games. Ook hou ik erg van reizen en
nieuwe talen/culturen ontdekken.
Op sportief gebied doe ik graag aan snowboarden en
scuba diving. Daarnaast loop ik ook met enige regelmaat
hard.

Connect
Yarno Boelens
/yarwest

