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Contactpersoon: 

 
Sanderijn Pastors 

Accountmanager 
035-5392233 

  

PERSONALIA 

Voorletter(s) : D. 

Roepnaam : Dylan 

Geboortedatum : 08-05-1998 

Nationaliteit : Nederlandse 

Burgerlijke staat : Ongehuwd 

Functie : Servicedeskmedewerker 

Woonplaats : Hoofddorp 

Rijbewijs : Ja 

Talenkennis : Nederlands , Engels  

Vrijetijdsbesteding : Reizen, muziek, naar de bioscoop gaan en tijd met familie doorbrengen.  

Persoonsbeschrijving : Dylan is een zeer communicatieve support engineer en probeert bij alles wat hij 
doet het hoogst haalbare resultaat te behalen. Wanneer dit niet lukt zoekt hij naar 
de eventuele oorzaak zodat hij het een volgende keer kan verbeteren. Hij haalt 
veel voldoening uit het helpen van gebruikers en vindt het fijn als hij iets kan 
betekenen voor een ander.  



 

DYLAN  

 

 
PROFIELSCHETS Pagina 2 van 5 

 

 

 
 
 

OPLEIDING EN TRAININGEN 

Opleidingsnaam/Cursusnaam Periode Diploma / certificaat 
MBO Applicatiebeheerder  2019 - 2021  Niveau 4 diploma behaald  
MBO Medewerker Beheer ICT, Niveau 2  2016 - 2017  Diploma behaald  
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Opdrachtgever : G4S 

Periode : 07-2022 - heden  

Functie : Servicedeskmedewerker (vakantie vervanging) 

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Google Accounts beheren via Google Admin 
• Incident & request tickets in behandeling nemen middels i-Top ticket systeem 
• Hardware bestellen o.a accessories - smartphones & Dell chromebooks 
• Vodafone simkaarten activeren 
• Troubleshooten  
 
Hardware:  
Asus Google Chromebox ( Thinclient ) 
Dell Chromebooks 
Samsung Smartphone 

Opdrachtgever : Dijklander Ziekenhuis 

Periode : 09-2021 - 07-2022  

Functie : Servicedesk Medewerker 

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Het verlenen van eerstelijns support 
• Het aannemen, registreren, analyseren, oplossen en eventueel routeren van 
incidenten 
• Het registreren en administratief verwerken van tickets in Ultimo 
• Inventarisatie van alle openstaande tickets in Ultimo, deze van oud naar 
nieuw in kaart gebracht. 
• Alle oude tickets opgelost waar mogelijk. Werkdruk voor volledig team 
verlicht, overzicht van werkzaamheden teruggebracht.  
• Leverancier ingeschakeld voor levering alternatieve harware.  
• Reparateur ingeschakeld voor snellere oplossingsmogelijkkheden. 
 
 
Software: 
• Ultimo 
• Active Directory 
• SCCM 
• HP Device Manager 
• Office 2016 
• Citrix 
• Citrix Director 
• Windows 7 
• Windows 10 
• Interne software voor Clientendossiers 

PROJECTERVARING (relevant ICT) 
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Opdrachtgever : Woonzorggroep Haaglanden 

Periode : 08-2021 - 10-2021  

Functie : SD /OSS 

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Het verlenen van eerstelijns support 
• Het aannemen, registreren, analyseren, oplossen en eventueel routeren van 
incidenten 
• Werkplekbeheer op woonzorglocaties van WoonZorgcentra Haaglanden 
• Het imagen van laptops en thinclients 
• Het installeren van iPhones en registratie in software Airwatch 
• Het installeren van iPads en registratie in software Airwatch 
• Het patchen van netwerk aansluitingen 
• Het registreren en administratief verwerken van tickets in Topdesk 
• Inventarisatie van alle openstaande tickets in Topdesk, deze van oud naar 
nieuw in kaart gebracht.  
• Een planning gemaakt openstaande werkzaamheden per locatie.  
• Planning gemaakt voor locatiebezoek(en) per dag.  
• Alle oude tickets opgelost waar mogelijk. Werkdruk voor volledig team 
verlicht, overzicht van werkzaamheden teruggebracht.  
• Leverancier ingeschakeld voor levering alternatieve harware.  
• Reparateur ingeschakeld voor snellere oplossingsmogelijkkheden. 
 
Software: 
• TopDesk 
• Airwatch 
• SCCM 
• HP Device Manager 
• Office 2016 
• Citrix 
• Windows 7 
• Windows 10 
• Apple iOS 
• Interne software voor Clientendossiers 

Opdrachtgever : Siemens B.V. Nederland 

Periode : 02-2021 - 06-2021  

Functie : Applicatiebeheerder (eindstage)  

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Beheren van zelf ontwikkelde applicatie 
• Testen werking en functionaliteit van de gerealiseerde applicatie en/of 
interface 
• Begeleiden van de integrale systeemtest en de acceptatietest 
• Maken van afspraken m.b.t. het aanleveren van gegevens en vastleggen in 
procedures en regels  
• De software die ik gebruikt heb voor het project waren  
XAMPP (lokale database), Visual Studio Code (text editor) 
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Opdrachtgever : BP Hoofddorp  

Periode : 08-2019 - 07-2021  

Functie : Verkoopmedewerker  

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Coördinatie en uitvoering rondom wasstraat en bijbehorende 
verantwoordelijkheden. (O.a. het opstarten- en sluiten van de kassa en 
wasstraat apparatuur)  
• Verkoopmedewerker van winkel tankstation o.a. kassa en vul 
werkzaamheden 

Opdrachtgever : Facilicom (GOM-Schiphol) 

Periode : 06-2018 - 10-2019  

Functie : Facilitair medewerker  

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Onderhouden van gemeenschappelijke apparatuur  
• Signaleren en oplossen van defecten in apparatuur  

Opdrachtgever : Ministerie van Defensie 

Periode : 01-2018 - 03-2018  

Functie : Soldaat der 3e klasse 

Werkzaamheden : • Verantwoordelijk voor welzijn en resultaat van mijn team  
• Cursus ZHKH (Zelf Hulp Kameraden Hulp) behaald  

Opdrachtgever : Mediamarkt 

Periode : 03-2017 - 12-2017  

Functie : Service Manager 

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Norton Securitycursus behaald 
• Verkoop van laptops, tablets, computers en accessoires 
• Computer en printer problemen oplossen 
• Computer service bieden aan klanten via telefoon, e-mail en servicebalie  

Opdrachtgever : Katholiek Scholengemeenschap 

Periode : 11-2016 - 02-2017  

Functie : Servicedeskmedewerker (stage) 

Werkzaamheden : Werkzaamheden: 
 
• Computer en printer problemen oplossen 
• Servicedesk help 
• Beheren / onderhouden van het netwerk binnen de school 
• Nieuwe bekabeling afleggen 

 


