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Ambitie:
Een werkomgeving is per definitie onaf. Er valt altijd genoeg te verbeteren.
Mijn primaire ambitie is het uitrollen van verbeteringen die de werkomgeving
degelijker, veiliger, georganiseerder en beter gedocumenteerd maken. Ik wil
graag deze visie met andere medewerkers delen en hen inspireren de werk
omgeving te verbeteren. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden
voordat nieuwe functionaliteit met succes kan worden geı̈mplementeerd.

ICT kennis en ervaring:
Installation, maintainance, kernel configuration, isc-bind, isc-dhcpd, unbound,
Samba, nfs, Apache, nginx, vsftpd, CVS, git, openntpd, postfix, exim, dovecot,
procmail, spamassassin, MailScanner, squid, OpenSSH, vmware, kvm, virtualbox, lxc, keepalived, mysql, Solaris, Debian, Redhat, Centos, OpenBSD.

Beveiliging:
Unix permissions: De basis van Unix beveiliging, en toch vind ik op bijna alle
servers fout ingestelde permissies.
Firewalls: iptables, pf, altq.
Networking: cisco switches.
Crypto: OpenSSH, IPSEC, OpenVPN, gnupg.
IDS: Snort, packetfence.
Monitoring: Nagios, cacti, monit, logfile analysis.
Integration/SSO: LDAP, kerberos, freeipa.
Hardening: Onnodige services uitzetten, access-lists gebruiken, log-analyse,
up-to-date brengen software, intrusion detection software installeren.
Code: Principes van veilig programmeren, Code op beveiligingsfouten controleren (auditing).
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Programmeren — Ondersteunend:
Ik help actief met het ontwikkelen van open source software. Ik heb uitgebreide ervaring met:
Debuggen: Installeren van beta-software via snapshots en CVS, debuggen met
GDB, systematisch zoeken, rapporteren van bugs, maken en uittesten van patches.
Communiceren: Met gebruikers en programmeurs over wensen en gevonden
bugs via e-mail en IRC.
Documentatie: Ik kan uitstekend compacte en duidelijk gestructureerde documentatie schrijven. Ik kan daarvoor zowel html als LATEX en nroff gebruiken.
Ik schrijf bij voorkeur documentatie in een Wiki.

Programmeren — Zelf:
Shell-scripts: Ik ben in staat om snel degelijke bash- of shell-scripts te schrijven voor zowel systeembeheerders als eindgebruikers om taken te vereenvoudigen. Ik schrijf mijn scripts in een heldere stijl met veel commentaar. Zoals
bijvoorbeeld: install latest kernel 1
C: Ik beheers ook de basis van C, wat erg handig is voor allerhande taken zoals
debuggen, compileren, porteren en schrijven van kleine functies en applicaties.
Zoals bij voorbeeld: fbsetbg2

Hardware en Datacenters:
Taakgerichte aanschaf en montage van computers en randapparatuur. Vinden
en vervangen van defecte onderdelen. Hergebruik van oude systemen. Ervaring in datacenters met monteren, patchen en labelen. Ik ben ESD gecertificeerd.

Cisco
Ik heb ervaring met Cisco switches en wil er beslist meer over leren en me er
voor certificeren.

Opleiding en begeleiding.
Ik heb ervaring met het opleiden en begeleiden van unix engineers door jarenlange ervaring op IRC en bij Utelisys waar we constant op zoek waren naar
jongeren met een ICT knobbel. Verder steek ik veel tijd in het assisteren en
begeleiden van collega engineers op diverse niveaus.
1 http://homepage.boetes.org/software/install_latest_kernel/
2 http://homepage.boetes.org/software/fbsetbg/fbsetbg.html
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Systeem beheer: Tactisch en Strategisch:
Systeem beheer is een bijzondere tak van sport, je moet namelijk een werkend
systeem draaiend houden en tegelijkertijd op een zeer gecontroleerde manier
verbeteren. Dit vereist inzicht, creativiteit, bescheidenheid, wijsheid, stressbestendigheid, flexibiliteit, diplomatie en doelgerichtheid en doorzettingsvermogen.
Hierdoor vind ik systeembeheer een altijd fascinerend en uitdagend beroep.

Relevante Werkervaring:
Maart 2013 — ; werkzaam bij Axis Flight training systems GmbH
Werkomgeving: Oracle linux, ubuntu, debian, windows, MacOSX, cisco, zimbra, redmine, mediawiki, vmware, bind, apache.

2012 — Feb 2013; werkzaam bij JM-DATA GmbH
Werkomgeving: Solaris, Redhat Linux, Directadmin, kickstart, freeipa, cnadmin, 2e lijns support

2009 — 2012; werkzaam bij Utelisys B.V.
Werkomgeving: Gentoo Linux, Debian Linux, CentOS, FreeBSD, pfSense, SNMP,
LDAP, monit, nagios, Cacti, Squid, mediawiki, postfix, spamassassin, Cisco.
Baan bij een kleine ISP waar ik klanten contacten beheerde, de mailservers,
nameservers, backupservers, webservers en monitoring en de basis van Cisco
heb geleerd. Ik heb ook geholpen bij het opzetten van de internet/telefoon/TV
infrastructuur in Hotel Casa400. Al met al een erg veelzijdige en interessante
werkomgeving. Ik was daar de senior Unix Admin.

2007 — 2009; werkzaam bij Snow B.V.
Periode 2008-11 — 2009-7
Diverse interne opdrachten waaronder:
PHP applicatie waarmee PDF-files van het bedrijfslogo kan worden voorzien.
PHP smoelenboek applicatie waarbij je namen op foto’s kunt slepen.
Solaris jumpstart server inrichten met een zeer complete setup die ook een solaris 8 zone installeert.
Periode 2008-7 — 2008-11
Organisatie: Telecommunicatiebedrijf.
Werkomgeving: Debian Linux, FreeBSD, Cacti, pfSense, SNMP, Squid, mediawiki, windows.
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Opleveren van handleidingen voor gebruik door beheersorganisatie.
Installeren van UPS inclusief software en documentatie.
Ondersteuning op afstand bij installaties op buitenlandse lokaties.
Dagelijks remote beheer van Unix servers.
Verbetering van Squid proxy prestaties.
Periode 2008-4 — 2008-7
Organisatie: Internet Service Provider.
Werkomgeving Sun Solaris Unix, Debian.
Werkzaamheden Configuratie management.
Bijwerken van de configuratie database.
Verhuizing van documentatiesysteem naar nieuw platform.
Implementatie en documentatie van remote console access hardware.
Dagelijks beheer van Unix servers.
Datacentrum onderhoud.
Periode 2008-1 — 2008-4
Organisatie: Internet Service Provider.
Werkomgeving: Datacenter beheer, ITIL, ESD.
Hardware: Sun.
Migratie en installatie van vele sun-servers voor de fusie van diverse internet
providers.
Patchen, labelen, upgraden firmware, ILOM instellen.
Periode 2007-9 — 2008-1
Organisatie: Internet Service Provider.
Task: Installatie singlEview billing applicatie.
Aanpak: Script schrijven dat hele installatie automatiseert en documenteert.
Periode 2007-7 — 2007-9
Praktische Prince2 training aan de hand van interne projecten bij Snow B.V.,
zoals het schrijven van PIDs en mandaten.

2000 — 2007: Zelfstandig werkzaam.
Ondersteuning en systeembeheer voor bedrijven en particulieren.
Systeembeheer bij de Stiching Kelderwerk3 . Beheer van de website en het
forum.
Creëren van de website van de Atlantis Meestertienkamp4 .
Installeren, configureren en onderhouden van Linux en OpenBSD servers en
firewalls voor eigen gebruik, particulieren, kleine bedrijven en instellingen.
Vrijwilligerswerk voor OpenBSD, Mandrake en CRUX-linux; support via IRC,
e-mail en onderhoud packages, bugs vinden en rapporteren.
3 http://kelderwerk.nl/
4 http://cafeatlantis.nl/meestertienkamp2007/
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Migraties van MS-Windows naar Linux. Mensen met MS-Windows problemen
helpen.

1998 – 2000: Telecombeheer via InterCAI en Randstad
Telecombeheer voor de Gemeente Delft: Dagelijkse uitvoering, onderhoud
databases, mutaties in de telefooncentrale, ondersteuning gebruikers, contacten met leveranciers.
Telecombeheer op Schiphol: Klachtenafhandeling, beheer voice-mailunit, programmeren digitale toestellen, uitlevering apparatuur, mutaties in de telefooncentrale, handleidingen maken.

1991 – 1998: Geluidstechniek
bij Simplon en voor diverse bands, gelegenheden, concerten en studio-opnames.
Ik was medeoprichter van de Simplon Audio groep en vrij snel de meest actieve en leidinggevende geluidstechnicus aldaar. Ik heb veel demos opgenomen en daarbij het experiment niet geschuwd en als producer de opnames
verreikt. Ik heb veel beginnende bands bekend gemaakt met de voor hun praktische kant van geluidstechiek, monitortechniek en microfoontechniek. Ik heb
beginnende geluidstechnici les gegeven.
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Opleidingen:
2010-01
2009-06
2009-06
2009-03
2009-03
2009-02
2009-01
2009
2008-12
2008-11
2008-05
2008-05
2008-01
2007-09
2007-08
1999-2007
1998
1989-1998
1989–1993
1987–1989
1982–1987

Snort certified professional.
Intake training, Snow B.V.
LDAP in a nutshell, Snow B.V.
Sun Certified System Administrator for the Solaris 10
OS part I (CX-310-200), Sun Microsystems
Sun Certified System Administrator for the Solaris 10
OS part II (CX-310-202), Sun Microsystems
Sun Solaris 10 Training Special (NL-EC-170-SOL), Sun
Microsystems
Netapp ONTAP in a nutshell, Snow B.V.
Diverse interne p-level trainingen en Coaching
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management
(based on V2), EXIN Certification
Najaarsconferentie 2008: Mobility, NLUUG
Linux Professional Institute Certified Level 2, Linux
Professional Institute
Voorjaarsconferentie 2008: Security, NLUUG
ESD certification
EuroBSD Copenhagen 2007, BSDCon
Linux Professional Institute Certified Level 1, Linux
Professional Institute
Zelfstudie voor Unix beheer
Opleiding Telecombeheer bij InterCAI Academy
Zelfstudie Geluidstechniek
MTS Electronica, Aa-college Groningen
HIO (hogere informatica opleiding), HBO Groningen
HAVO Almere College Dronten/Kampen
Nederlands; Engels; Wiskunde;
Natuurkunde; Scheikunde; Economie

Overige informatie:
Ik spreek vloeiend Engels. Ik kan mij goed redden in het Frans en Duits. Nederlands is mijn moedertaal.
Mijn hobby’s zijn paragliding, fitness, schaken, wandelen, muziek, films en
rondsnuffelen op het internet.
De meest recente versie van dit document5 staat op mijn homepage6 , waar
nog veel meer te vinden is over de dingen waar ik mee bezig ben.

5 http://homepage.boetes.org/documents/cvHBoetes.pdf
6 http://homepage.boetes.org/
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