Joost
Buskermolen
Ik ben een gepassioneerd IT'er met een vlotte
babbel en passie voor alles wat met computers,
netwerken en security te maken heeft. Tevens
houd ik er van om de nieuwste beschikbare
middelen in te zetten en daarmee dan ook met
de geschikte oplossingen te kunnen komen.
Problemen zie ik als een puzzel die ik met veel
plezier wil oplossen en ik weet hier dan ook
ontzettend veel voldoening uit te halen.
Al voor dat ik kon lezen of schrijven wist ik de
computer in de huiskamer te ontgrendelen en
kon ik mijn ouders met de tergend trage inbelverbinding op kosten jagen. Sindsdien weet
iedereen mij te vinden en sta ik bekend als een
behulpzame IT'er die met erg veel plezier en
passie fatsoenlijke hulp weet te verlenen.
Leergierig en nieuwsgierig als ik ben weet ik
mezelf erg veel en snel aan te leren en ben ik
niet bang voor nieuwe uitdagingen.

Werkervaring
Freelance Web Design & Hosting
Zelfstandig

2017–heden

Tevens ben ik begonnen met het serveren van mijn eigen
media collectie via het web. Wat begonnen is als hobby, is
uitgelopen tot enkele klusjes voor websites van familie en
vrienden. Van het begin af aan heb ik enkele websites op
m'n naam staan. Deze websites zijn niet alleen binnenshuis
gemaakt, maar worden ook binnenshuis in hun eigen Docker
containers gehost.

Teamleider Verkoopklaar
Albert Heijn Jos van den Berg, Uithoorn

2013–heden

Als teamleider verkoopklaar ben ik verantwoordelijk voor het
aansturen en het motiveren van de vulploeg. Daarbij ben ik
ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van klanten,
bijhouden van correcte voorraadstanden en het afleveren van
een nette en verzorgde winkel. Vanuit de functie vakkenvuller,
wat ik sinds oktober 2013 heb gedaan, ben ik in oktober 2016
doorgestroomd naar de functie teamleider verkoopklaar.

Stagiair Datacenter Team
PPG Industries, Uithoorn

2016–2017

Bij PPG industries heb ik voor een half jaar als stagiair gewerkt
binnen het Datacenter team. Dit team is verantwoordelijk
voor de verschillende datacenters en de status hiervan. Hier
heb ik een dashboard opgezet, waar via queries uit PRTG in
real-time de throughput, latency en belasting uit te lezen
waren.

Opleidingen
System & Network Engineering
Hogeschool van Amsterdam

2014–2019

HAVO N&G, Natuur en Gezondheid
Alkwin Kollege

2009–2014

Contact

Competenties

T: +31 6 831 848 32
jt.buskermolen@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/
jtbuskermolen/

Netwerken

Docker

VMware / ESX

Programmeren

SQL

Security

Linux

Windows Server
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