
CURRICULUM VITAE 
 

PERSONALIA 

▪ Naam:   Petrus Cornelius Johannes Maria (Rutger) van Haaren 

▪ Woonplaats:  Dreumel 

▪ Geboortedatum:  18-10-1994 

▪ Nationaliteit:  Nederlands 

PERSOONLIJKE PROFIELSCHETS 

Een enthousiast persoon met veel passie voor ICT. Ik wilde meer, ik wilde beter worden, testen/uitvoeren en 

zoekend naar datgene wat mij echt interesseerde. Linux kreeg mijn interesse, juist omdat het op het eerste oog 

niet gezien wordt maar wel aanwezig is. Later en na ervaring weet ik nu waar ik echt goed in ben. Infrastructuur 

beheer. Hierin wil ik dan ook verder in leren zodat ik nog beter word. Naast de dagelijkse bezigheden zet ik 

graag voor mensen websites op en host ik deze (op een Hyper-V Cluster van 5 machines), ik speel ook graag 

een spel (World of Warcraft, Diablo III, RuneScape etc.). 

OPLEIDING 

▪ MBO ICT Beheer niveau 4 

▪ KNVB BOS (Scheidsrechter) 

▪ HAVO 4 

VAARDIGHEDEN 

PASSIE 

IT dat ben ik 

AMBITIE 

Alles is mogelijk. Wilt graag leren en wilt vooral verder 

ONDERZOEKEND 

Altijd op zoek naar iets “beter” 

SYSTEM MANAGEMENT 

Windows Server 2012 R2+ Enterprise Linux (Ubuntu 14.04+) 

VIRTUALIZATION 

VMware vSphere 5.5+, Hyper-V 

NETWORKING 

Firewall (Sophos), VLAN, Subnetting, redundancy, Cisco, HP 

  



WERKERVARING 

SYSTEM ENGINEER: YOURICT  

FEBRUARI 2020 –  HEDEN 

Bij YourICT ben ik verantwoordelijk voor ongeveer 100+ klanten. Server configuraties, en end-user problemen 

(3e lijns) verhelpen en vooral het voorkomen van problemen door op de server de configuratie aan te passen. 

De monitorsoftware dat gebruikt word is Solarwinds N-Central. Altaro Backup problemen oplossen. 

Verschillende (HP, Cisco) switches uitgerold met Ansible. Applicaties omzetten en het verbeteren van de 

Applicaties en webhosting die op Linux draaien. 

SYSTEM ENGINEER: MKB-ICT 

JULI 2019 –  JANUARI 2020 

MKB-ICT levert ICT diensten voor het MKB. Verschillende projecten heb ik gelopen waaronder een volledige 

klant implementatie, Switch configuraties met Ansible. Back-up units inzetten en de configuratie ervan. 

SYSTEM ENGINEER: MYBIT BV  

APRIL 2018 –  JUNI 2019 

MyBit is een bedrijf dat voornamelijk webapplicaties ontwikkeld. Ik heb mezelf hier zien ontwikkelen in Linux 

(apache, MySQL, nginx). Hier heb ik verschillende projecten gelopen waaronder het opzetten van een Active 

Directory en daarbij het migreren van Exact Software naar Windows Server 2016. Mijn taken waren ook 

DevOps georiënteerd omdat ik elke server uitrolde met Ansible (AWX) omdat elk intern project een eigen OTAP 

straat was en dit niet meer makkelijk te managen was met de hand. Vooral als je vaak hetzelfde moet opzetten. 

SYSTEM ENGINEER: RHODIX IT SERVICES BV 

SEPTEMBER 2016 –  MAART 2018 

Bij Rhodix was ik voornamelijk bezig met het IT beheer van onze klanten. Denk aan: Monitoring, hardware 

support (1e lijns, 2e en 3e lijn). Aan de hand van de monitoring of door een aanvraag van de klant werd er een 

case aangemaakt, onderhouden en afgehandeld. Ik heb samengewerkt met een collega om voor een bedrijf 

een volledige infrastructuur op te bouwen. Mijn taken hierin waren: Windows Server opbouw, installatie (AD, 

DNS , WSUS, Filesharing, etc.), Anti-Virus Installatie (Firewall, Central + Endpoint security) en gebruiker 

implementatie met een federatie service naar Office365. Ook heb ik gebruikers geholpen met deze 

verandering. De hulp bestond uit configuratie aanpassingen en software installaties op server niveau en 

werkstation niveau. 

STAGIAIR: CONSILIUS 

FEBRUARI 2016 –  JULI 2016 

Consilius is gespecialiseerd in internetdiensten. Mijn taak was vooral 1e lijns opvangen en kleine projecten. Het 

mooiste project bestond uit het opzetten van een Linux virtuele machine (Debian – Jessie) met daarop een 

Antivirus management applicatie. Het belangrijkste wat ik hier geleerd heb is dat een goed systeem goede 

documentatie nodig heeft.  

STAGIAIR: SOLLICITY 

SEPTEMBER 2014 –  JANUARI 2015 

Dit bedrijf was mijn allereerste stage in de ICT. Ik had verschillende taken zoals: het onderhouden van een Linux 

Server(Ubuntu), de database onderhouden en database server. Ik heb ook meegeholpen om een heel nieuw 

informatiesysteem te implementeren. Dit was Redmine. Ik heb mijzelf hierin moeten verdiepen om het 



werkend te krijgen. Het is gelukt en ik ben er ook trots op. Verder hielp ik HTML/CSS/PHP-problemen op te 

lossen. Hierdoor kreeg ik meer inzicht in HTML/CSS/PHP. 

COMPUTERTECHNICUS : VANHAARENCOMPUTERS  

2010 –  2015 

Gespecialiseerd in hardware en duidelijk advies geven aan klanten. Het on-site bezoek is hierbij belangrijk. 

  



OVERIGE KWALIFICATIES & INTERESSES  

KWALIFICATIES 

• Cisco IT Essentials 

• KNVB BOS 

TRAININGEN 

• Agile (scrum) (2017) 

• SolarWinds N-Central training (2020) 

INTERESSES 

• Cloud 

• Linux 

• Microsoft 

• Windows 

• Functioneel Beheer 

• Opensource 

• Gadgets 

• Techniek 

• Schaken 

• Virtualisatie 

• VMware 

• Gaming 

BUITEN CIRRICULAIRE ACTIVITEITEN 

SCHEIDSRECHTER: AQUILA 

JULI 2013 –  OKTOBER 2016 

Gediplomeerd scheidsrechter voornamelijk voor Aquila, een voetbalvereniging in Dreumel. 

HOSTING - WIFINN 

DECEMBER 2016 - HEDEN 

Voor een non-profit organisatie ben ik de IT-Engineer die zorgt dat de website werkt. Deze website staat bij mij 

thuis op een eigen gebouwde HPe Microserver (gen. 8). Naast de website, beheer ik ook het Office 365 

platform/Azure platform. 

ALGEMEEN SUPPORT 

Computer support samen met mijn vader. Computers bouwen, hardware en software reparatie. 

  



PROFIEL (KWEEKEL - 2016) 

 

 

 

 


