Rajiv heeft zich als senior servicedesk engineer voor veel mooie
opdrachtgevers mogen inzetten. Dit jaar heeft hij de overstap gemaakt naar
Project Transitiemanager en coördinator. Met de afgeronde opleiding ICT
Project- en Verandermanager op zak (PRINCE2, ITIL) wil hij graag de eerste
stappen gaan zetten richting project management, project coördinatie, en/of
PMO.

Richard heeft meer dan 20 jaar ervaring als (assistent) manager in de transport.
Recent heeft hij zich verder ontwikkeld in de richting van Agile, DevOps, en
bedrijfskunde (HBO).

Patrick heeft een mooie carrière als beroepsmilitair bij Defensie. Zo heeft hij
meerdere (internationale) functies bekleed binnen zowel de Koninklijke
Luchtmacht als de NAVO en is hij momenteel werkzaam als instructeur bij de
School of Air Control van de Luchtgevechtsleiding. Hij heeft zich daarnaast
bekwaamd in IT Security Management. De ISO27001 certificering is binnen,
evenals een Big Data en Agile Scrum Foundation.

Karen heeft ervaring als programma manager en senior projectmanager voor
bedrijven als Shell, Philips, Microsoft, Accenture, en Deutsche Bank. Ze is
gecertificeerd Scrum Master en universitair opgeleid. Naast dit vakgebied is ze
CISM, ISO 27001, en Big Data gecertificeerd. Beschikbaar voor zowel security als
project- en programma management.

Robert is projectmanager in opleiding bij provincie Zuid-Holland, en koos ook
bij ons het profiel ICT Project- en Verandermanager. Zijn achtergrond is (HBO)
economie en sales, met o.a. ervaring als Product Manager bij Tech Data en
Product Specialist voor Microsoft OEM.

Bedrijfskundige Teake heeft zich het afgelopen jaar verdiept in Big Data en
data-architectuur. Eerst door de opleiding bij ons succesvol af te ronden
(inclusief BiSL en Big Data certificaat), daarna door een half jaar stage te lopen
als data-architect bij de gemeente Stichtse Vecht. Daarvoor had hij functies als
Marketeer, Productmanager en Business Development Manager.

Geesteswetenschapper Peter werkt graag met mensen, en is zijn carrière
gestart als klant contact specialist. Inmiddels heeft hij ervaring opgedaan als
teamleider en event manager, en loopt hij na zijn opleiding Agile, DevOps &
SAFe Specialist mee bij de IT Management Group ter ondersteuning van het
sales team. Uiteindelijk is zijn droombaan Scrum Master, daarom is hij zelf nu
bezig voor het PSM1 certificaat.

Paul heeft ervaring als senior applicatiebeheerder en specialist change coördinatie.
Bij de IT Management Group heeft hij trainingen gevolgd op het gebied van
informatiemanagement.

Carlo heeft een financieel administratieve achtergrond en heeft jarenlang
gewerkt in een TBS-kliniek. Daar is zijn interesse gewekt voor veiligheid, en via
het traject gecertificeerd Security Manager (inclusief praktijkopdracht AVG)
wil hij de ICT instappen. Hij komt graag in gesprek met werkgevers voor een
open gesprek over de mogelijkheden.

Willemijn is universitair opgeleid en heeft ervaring als media-analist, op een IT
helpdesk en als projectleider. Bij de IT Management Group heeft ze verschillende
trainingen gevolgd (Java, HTML, CSS, SQL) en ze is nu op zoek naar een kans om
praktijkervaring op te doen richting development.

Paul heeft veel ervaring bij de overheid, onder andere bij de ICT-afdeling van de politie
als beleidsmedewerker veiligheid. Bij verschillende gemeentes en rijkswaterstaat
werkte hij in de documentaire informatievoorziening, waarin hij universitair geschoold
is. Paul is ITIL, BiSL, PRINCE2, Big Data, en ISO 27001 gecertificeerd.

Heri houdt zich graag bezig met het optimaliseren en controleren van
business processen d.m.v. het juist ontwerpen van ERP systemen. Hij heeft
een bachelor in financieel management en ervaring met AFAS. Zijn kennis is
up to date gebracht met o.a. BiSL, Agile Scrum, en kwaliteits- en
informatiemanagement trainingen.

