CURRICULUM VITAE ROGER VAN DER VEKEN

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijbewijs:
Linkedin:

Roger van der Veken
Ring 32
4317 AB
Noordgouwe
06-41246079
roger@in-tune.nl
02-11-1970
Zierikzee
Nederlandse
B
http://www.linkedin.com/in/intune

Recente projecten/opdrachtgevers:
Nuformer; Technical support&advies bij diverse Virtual Reality projecten, o.a. voor
Provincie Brabant en het Watersnoodmuseum
Whiskybase; Technical en end user support van de Whiskybase community en de Whiskybase Marketplace
Hogeschool Zuyd; Uitwerken en opstellen Plan van Eisen, beantwoorden Nota's van
Inlichtingen t.b.v. Europese aanbesteding voor de levering en het onderhoud van
audiovisuele middelen
Badhotel Domburg; Verlenen van advies over de technische inrichting van de
geluidsinstallaties in nieuwbouw ruimtes en ontwikkelen van geluidscollages
Theaters aan Zee; Licht- en geluidstechnicus bij theater en muziek producties in De
Weverij en De Nieuwe Kerk in Zierikzee.
Nationaal Archief Den Haag; Verlenen van advies en opstellen Plan van Eisen ten
behoeve van de inrichting van diverse tentoonstellingsruimtes met audiovisuele
apparatuur. Mede beoordelen van de verkregen offertes.
Filmproductie Silhouetten tegen het licht; Geluidsopnames en post-productie van set
geluid en soundtrack.
Hogeschool Arnhem Nijmegen; Mede opstellen van een Europese aanbesteding t.b.v.
een raamcontract voor de aanschaf en onderhoud van AV apparatuur.
Werkzaamheden: advies, inventarisatie bestaande apparatuur, opstellen Plan van Eisen
en prijzenblad, opstellen onderhouds- en vervangingsplannen.
Recente website projecten:
http://muziekalstherapie.nl/
http://kloosterwelle.nl/
http://bureauvanderwal.nl/
Werkervaring:
2006 – heden Eigenaar In Tune, Sound en web design
Kerntaken: Geluid- en muziek opnames in eigen studio of op locatie. Editing en mastering, sound design,
soundscapes, geluid bij film, webdesign- en ontwikkeling.
2001 – 2006: Mede oprichter en DGA Station to Station (ICT leverancier en
dienstverlener voor basisonderwijs)
Kerntaken:
Lid van Directie; Medeverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van financiën,
personeel, huisvesting, samenwerking, marketing en techniek.
Manager afdeling techniek en technische ontwikkeling; Dagelijkse leiding aan de
afdelingen techniek en technische ontwikkeling, planning van implementaties en
onderhoud, bepalen technische standaarden, management rapportage.
Projectleiding; Verantwoordelijk voor o.a. de implementatie van netwerk omgevingen,

helpdesk systeem, telefooncentrale, VPN, ADSL migraties, software ontwikkeling
Consultancy; Advies en technische support aan klanten, sales- en account managers
Uitvoerend technisch medewerker; Intern systeembeheer, netwerkinstallaties, testen
van soft- en hardware, serverbeheer, interne en externe support, ADSL aansluitingen, VPN
configuraties, website en content ontwikkeling.
1999 – 2001: Support Medewerker TAS Helpdesk
Kerntaken: Leveren van ICT support aan interne medewerkers en externe klanten.
1998 – 1999: Medewerker facilitaire logistiek Zon & Schild
Kerntaken:Transport van patiënten, goederen en medicijnen, winkelverkoop,
magazijnbeheer, postkamer
1997 – 1998: Algemeen medewerker v/d Burg piano’s
Kerntaken: In/verkoop bladmuziek, administratie, planning pianostemmers
1994 – 1995: Archief medewerker ziekenhuis “Eemland”
Kerntaken: Verhuiscoördinator, transport, uitgifte en registratie archiefmappen
1989 – 1992: Leerling B verpleegkundige Zon en Schild
Kerntaken: Het begeleiden en verzorgen van patiënten met psychiatrische problemen

Persoonlijke eigenschappen:
Creatief; goede improvisator en troubleshooter
Stressbestendig; rustig, oplossingsgericht, flexibel
Communicatief; zowel teamplayer als zelfstandig
Klantgericht; inlevend vermogen, geduldig
Opleidingen:
2009
AMX certified designer & installateur certificaten
1999

Basis opleiding support medewerker bij TAS B.V. (Een aantal MCSE & ITIL certificaten)

1995 – 1997 School for Audio engineering
Diploma audio engineer
1993 – 1994 MTS Werktuigbouwkunde / pipingtekenaar
Een aantal werktuigbouwkunde certificaten
1998 – 1992 Inservice opleiding B-Verpleegkunde
Overgangscertificaten
1982 – 1987 HAVO
Diploma
Talenkennis:
Nederlands zeer goed
Engels
zeer goed
Hobby’s:
Wandelen, schaken, badminton, fitness

