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Rudy
Bruning
20 juni 1980
Tarweveld 7, 6641SJ te Beuningen
06-14663759
rudy.bruning@gmail.com
B
13 jaar
Met meer dan 13 jaar development ervaring heb ik me
ontplooid tot een allround agile software engineer. Ik heb
een basis met .NET C# en werk de laatste 4 jaar veel met
methodieken, zoals Agile / XP en SCRUM. Ik werk graag
op projectbasis in teamverband en draag daarin mijn
verantwoordelijkheid. Binnen een automatiseringstraject
streef ik er graag naar om duurzame oplossingen te
vinden voor zowel de wensen van de klant, als
bijvoorbeeld de onderhoudbaarheid/herbruikbaarheid
van de software denkend aan de kosten voor later.

opleidingen (diploma) 1999 – 2003
1997 – 1999
1993 – 1997

Hogere Informatica, bachelor of ICT, HAN te Arnhem
Havo, Montessori college te Nijmegen
Mavo, Montessori college te Nijmegen

kennis en vaardigheden

overige

Methoden

Agile / XP, SCRUM, Kanban

.NET C#

C# 3.5/4.0, ASP.NET, .NET web & application development
TDD, nServiceBus, (fluent) nHibernate, .NET MVC 4, MS
SQL, Oracle, UML, Razor, WCF, Entity Framework.

Java

Ant, Hibernate, jUnit

Diversen

JavascriptMVC, jQuery, Jasmine, NodeJS, ExpressJS,
CouchDB, node-build, soda, selenium RC, Hudson,
HTML5, CSS. Twitter Bootstrap (2 en 3), MongoDB, IoC,
Redgate.
Java, C, C++, Android Development, Continuous
Integration, TFS, Continuous Development, SQL-lite,
Delphi, Spring, Photoshop, Fireworks, Visual Studio
2005/2008/2010/2012, WebStorm, WatiN, PL-SQL,
Resharper.

Curriculum Vitae

cursussen, conferenties

2014

nServiceBus, InfoSupport
4-daagse training en cursus over het gebruik en configuratie
van NServiceBus.

2009

2008

2007

Cursus AYE; Phoenix, USA
Cursus op het gebied van communicatie en persoonlijke
effectiviteit. Met sprekers als: Esther Derby, Don Gray, Johanna
Rothman, Steve Smith en Jerry Weinberg.
http://www.ayeconference.com

New England Software Symposium; Atlanta, USA
Conferentie over de laatste technieken en ontwikkel
methoden. Met sprekers als: David Hussman, Michael Nygard,
David Geary en Neal Ford. http://www.nofluffjuststuff.com

Twin Cities Software Symposium, Minneapolis, USA
Conferentie over de laatste technieken en ontwikkel
methoden. Met sprekers als: Nathaniel Schutta, Michael
Nygard, Brian Sletten, Neal Ford en David Hussman.
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werkervaring
Juni 2014- heden

Teleena - Global Mobile Data Connectivity, Nieuwegein
Senior Software Developer (SCRUM master)
Binnen Teleena heb ik de rol van lead developer en scrum master gedragen
binnen verschillende teams. Het eerste team waar ik deel uit maakte heb ik
mee gewerkt aan sales portals voor online mobile abonnementen verkoop;
inclusief directe activatie op het mobile netwerk. Bij het andere team heb ik
meegewerkt en de verantwoording gedragen voor een migratie van 1
miljoen (actieve)gebruikers binnen een mobiel netwerk onderdeel (HLR). Als
ontwikkelaar heb ik me veel bezig gehouden met het ontwikkelen van
nieuwe functionaliteiten m.b.v. nServiceBus en frontend technieken zoals
Twitter Bootstrap.
Gebruikte technieken zijn o.a.:NET C#, 4.0/4.5, WCF, nServiceBus, Unity, SQL Server 2012,
MVC 3/4 en 5, jQuery, HTML 5, scrum, MS Team foundation server 2012, Bootstrap
2/3.1, MongoDB, RavenDB.

jan 2013 –
mei 2014

Vektis CV
Senior Software engineer
Binnen Vektis draag ik de verantwoordelijkheid van een aantal projecten.
Daarbij gaat het om .NET applicaties die de zorgverzekeraars informatie
verschaffen. Middels bijvoorbeeld webzoekers, of bestanden die aangeboden
worden. De applicaties die ontwikkeld zijn worden periodiek gevoed met
informatie, na bulk transformatie worden deze bewerkt waarna deze op zijn
beurt weer aan de eindgebruiker aangeboden worden. Het gaat dus om
grote hoeveelheden data waarbij de kwaliteit en juistheid voorop staan. De
projecten heb ik uitgevoerd binnen een team van ontwikkelaars, ontwerpers,
testers en business owners.
Technieken: .NET C#, 3.5/4.0, WCF, SQL Server 2008 R2/2012, MVC 3/4, jQuery, HTML 5,
scrum, MS Team foundation server 2010, Endeavour (Info Support), Fluent nHiberante,
https.
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mei 2011 – 2013

De Rechtspraak
Senior Software engineer
Bij de rechtspraak ben ik verantwoordelijk voor het beheer en de nieuwbouw
van een .NET applicatie ReIS dat gebruikt wordt op alle gerechtshoven in
Nederland voor de administratieve afwikkeling op allerlei gebieden omtrent
hoger-beroep zaken. Samen met een klein team van beheerders en
ontwerpers worden een aantal wensen-releases uitgebracht. Daarnaast
spelen wetswijzigingen een grote rol voor de aanpassingen die nodig zijn
binnen deze .NET applicatie. In deze functie heb ik met veel andere disciplines
te maken op veel verschillende fronten. Het kan gaan om de eindgebruiker, of
om een afdeling t.b.v. een technische koppelingen binnen de organisatie,
hierbij heb ik dan ook een sterk adviserende rol.
Technieken: .NET C# 3.5, Rational Rose, PL-SQL, Visutal Studio 2010, MS Team foundation
server, XML, SOAP, RUP, TFS 2010, Entity Framework.
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juni 2008 – april 2011

LinkiT projects BV
Agile Software engineer
Binnen LinkiT projects heb ik de rol van agile software engineer vervult
binnen verschillende projecten, bij de ING, Res2 en GuruScan.
juni 2010 – april
2011

Yalia
LinkiT projects BV
Yalia is een urenregistratie webdienst, die als SaaS in de
markt gezet wordt. Deze applicatie heb ik samen met
andere ontwikkelaars van server tot front-end in
javascript geprogrammeerd met innoverende technieken
zoals NodeJS, ExpressJS en Jasmine. Naast de rol van
developer heb ik ook de user-interface en de grafische
kant van de front-end voor rekening genomen.
Technieken: Javascript, JavascriptMVC, CouchDB, Jasmine, nodebuild, soda, selenium RC, jQuery, Photoshop, WebStorm, Kanban.

maart 2010 mei 2010

GuruScan
GuruScan
GuruScan is een kennis netwerksysteem gemaakt in Java,
dat zich onderscheid door zich niet te richten op
kennis maar op kenners. GuruScan integreert met sociale
media diensten zoals Twitter,
Linked-In en Gravatar. Ik ben medeverantwoordelijk met
ontwikkelen en heb door mijn kennis ook verantwoording
gedragen voor de grafische kant van de font-end.
Technieken: Java, JSP, PostgreSQL, Spring, Hibernate.

februari 2009 februari 2010

iPort
Res2
Bij RES2 heb ik mee ontwikkeld aan een ASP.NET
applicatie voor luchtvaartmaatschappijen; iPort, middels
de SCRUM methodiek. Met iPort kunnen passagiers en
vracht geladen worden op vliegtuigen. Zelf ben ik
verantwoordelijk geweest voor het 'load-control' gedeelte
(belading van alles op het vliegtuig).
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Technieken: ASP.NET, C# 3.5, .NET MVC, SQL Server, nHibernate,
nUnit, nAnt, Visual Studio 2008.

augustus 2006 –
januari 2009

MyLeo
ING
MyLeo is een webapplicatie geschreven in ASP.NET die de
ING en haar klanten voorziet in de behoefte voor een
aandelen beloningsstructuur. Binnen dit project heb ik
medeverantwoordelijkheid binnen een team van 10
ontwikkelaars gehad voor de ontwikkeling van MyLeo.
Tijdens dit project heb ik veel geleerd van Agile Software
Development en heb ik veel gewerkt met methodieken
zoals, Scrum en Extreme Programming.
Technieken: TDD, ASP.NET, C# 3.5, .Oracle, nHibernate, nUnit,
WatiN, nAnt, Fitnesse, Visual Studio 2005/2008.

mei 2006 - mei 2008 Ferox information technology
Medior Software engineer / Consultant
Bij Ferox heb ik de rol vervult van medior software engineer en consultant,
voor o.a.: Interpolis, Marshoek BV, Tradecompliance Europe BV.
mei 2006 juli 2006

Premiehuis
Interpolis
Bij Interpolis heb ik in een team mee ontwikkeld op het
project Premiehuis. Premiehuis is een .NET C# Windows
based applicatie bestemd voor de afdeling Schade
Bedrijven / Particulieren, waarmee risicovragen gesteld
kunnen worden. Aan de hand van de gestelde vragen kan
de applicatie een premie voor de cliënt berekenen.
Bijvoorbeeld het afsluiten van een personenauto- of
bestelauto.
Technieken: .NET, C# 2.0, MS SQL 2000.

juni 2006

Tradecompliance Europe BV
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Binnen Tradecompliance Europe B.V. Heb ik een
vooronderzoek gedaan naar de huidige workflow en
werkwijze met als doel een adviesrapport hoe een
automatiseringssysteem voor hen eruit zou
moeten/kunnen zien. Rol: Consultant.
mei 2006

Marshoek BV
Binnen Marshoek B.V. Heb ik als consultant een
adviesrapport uitgebracht voor een nieuw
managementsysteem. Er is gekeken naar de informatie
behoefte van het bedrijf en zijn medewerkers, de locatie
van de informatie en de verschillende workflow’s.
Marshoek heeft een tal van software toepassingen in
gebruikt. Een bijzonder belangrijke wens is het
samenbrengen van de gegevens uit de bestaande
gegevens.

april 2002 - april 2006 Luxis Business Solutions BV
Ondernemer
Samen met andere ontwikkelaars ben ik verantwoordelijk geweest voor de
softwareontwikkeling van een compleet nieuw informatiesysteem voor de
Sport & Leisure branche ontwikkeld met een nieuwe techniek op dat
moment, Microsoft .NET. . Een kleine greep uit de werkzaamheden die ik
binnen het bedrijf heb uitgevoerd:
Ontwikkeling van de .Net applicatie door rappid prototyping om tot een
perfecte aansluiting van de wensen uit de praktijk te komen. Om alle
functionele eisen op het gebied van de user interface te realiseren is er
gebruikt gemaakt van Inductive User Interface (IUI) van Microsoft.
Daarnaast heb ik ook de aansturing van randapparatuur met C# binnen het
programma ontwikkeld, denk hierbij aan kaartlezers, fingerprints en
tourniquete’s. Verder heb ik ook gebruikers opleidingen verzorgt d.m.v. het
geven cursussen en heb ik zorg gedragen voor de marketing.
Technieken: ASP.NET, UML, C# 1.0, MS SQL, Inductive User Interface.

