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035-5392233 

PERSONALIA 

Voorletter(s) : R. 

Roepnaam : Rob 

Geboortedatum : 13-05-1992 

Nationaliteit : Nederlandse 

Burgerlijke staat : Ongehuwd 

Functie : Support Engineer 

Woonplaats : Breda 

Rijbewijs : Ja 

Talenkennis : Engels , Nederlands  

Vrijetijdsbesteding : Sporten en met vrienden gamen. Daarnaast houd ik mijn in de avonden ook bezig 
met crypto, volg ik MS, AZ, Java en python cursussen.  

Persoonsbeschrijving : In mijn tiener jaren ben ik als hobby met computers gestart. Ik wilde weten hoe 
alles werkt en was veel bezig met Microsoft omgevingen. Vrienden en familie hielp 
ik met computers door het opzoeken van hun problemen. Al snel kreeg ik ook 
interesse in hardware en begon ik de nieuwste trends te volgen om op de hoogte 
te blijven wat er qua hardware allemaal uit kwam. 
 
Toen ik 19 was ben ik begonnen met het assembleren van computers. In het begin 
hielp ik alleen familie en vrienden, maar als snel wisten mensen uit de buurt mij te 
vinden. 
 
Tijdens de keuze voor mijn HBO heb ik getwijfeld tussen HRM en ICT. Toen had ik 
gekozen om een HRM opleiding te volgen, aangezien ik ICT meer als hobby zag. 
Hier heb ik achteraf veel spijt van. Nu merk in mijn huidige functie als Support 
Engineer dat ICT mijn roeping is waar ik enthousiast van word en energie uit haal.  



 

ROB  
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OPLEIDING EN TRAININGEN 

Opleidingsnaam/Cursusnaam Periode Diploma / certificaat 
HBO 2013 - 2019  Propedeuse gehaald  
MBO  2008 - 2011  Diploma gehaald  
 
 

 

 
 
 
 
 

Opdrachtgever : PeterConnects Anywhere365 

Periode : 12-2020 - 06-2021  

Functie : Software Support Engineer 

Werkzaamheden : Gedurende de dag werk ik samen met nationale en internationale klanten om 
hun problemen op te lossen binnen onze software. Wij bieden VOIP Software 
aan onze partners en eindklanten. Hierbij kunt u denken aan PeterConnects 
Receptionist voor Cisco Broadsoft, Cisco Webex en Microsoft Teams. Voor het 
leveren van support op deze producten ben ik constant bezig in de Cisco en 
Microsoft omgeving. 
 
Voor het uitvoeren van mijn functie heb ik de volgende taken: 
• Het afhandelen van telefonisch- en mail contact met nationale en 
internationale klanten. 
• Het koppelen van e-mails aan casussen in CRM 
• Het afhandelen van casussen in CRM. 
• Het bijhouden en beheren van de supportportal. 
• Het bijhouden en beheren van de partner wiki. 
• Toegevoegde logfiles doorlezen om er zo achter te komen waar de issues/ 
bugs zitten in het systeem. 
• De gevonden bugs en fixes communiceren naar ons development team, 
zodat zij deze mee kunnen nemen in de volgende release. 
• Het opbouwen van flexwerkplekken.  
• Het installeren van software en het correct instellen van werklaptops. 

 

PROJECTERVARING (relevant ICT) 


