Curriculum Vitae – Remzi Cavdar
Junior PHP / WordPress Developer | Systeembeheerder | Technical support & bug tester

Personalia
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Rijbewijs:
E-mail:
Telefoon:
LinkedIn:
GitHub:
Werk- en denkniveau

Remzi Cavdar
11 juni 1993
Amsterdam
Privé - op aanvraag
Nederlandse
Ongehuwd
Nee
ict@remzi.info
06 - 117 199 29
linkedin.com/in/remzicavdar
github.com/Remzi1993
HBO

Mijn documentaire
rechtszaak tegen
jeugdzorg:

https://www.youtube.com/watch?v=YCblPEtksko (15 minuten - KRO Brandpunt)

Profiel:
Ik heb enorme doorzettingsvermogen, een gevoel voor rechtvaardigheid en ben
maatschappelijk betrokken. Ook vind ik het belangrijk om eerlijk naar mijzelf en naar anderen te zijn.

Werkervaring
02/2019 - 09/2019
●
●
●

02/2018 - 02/2019

PREMIUMS / Advanza / Advanza Direct
Web Developer / WordPress Developer / Systeembeheerder

●
●
●
●
●
●
●

08/2015 - 10/2015

Lead Me - Direct Leads (Was voorheen Advanza Direct, overname)
Web Developer / WordPress Developer / Systeembeheerder
Hosting / servers beheren (backups, instellingen, optimaliseren en kwaliteit bewaken)
Websites onderhouden, bijwerken (updaten) en testen voordat er (grote)
aanpassingen worden doorgevoerd
Bugs oplossen

Taken en verantwoordelijkheden:
Binnen Advanza Direct: de hosting / servers beheren (backups, instellingen,
optimaliseren en kwaliteit bewaken)
Binnen Advanza Direct: koppeling met WordPress met de Advanza backend, via
WordPress plugin
Verantwoordelijk binnen Advanza Direct voor alle online formulieren
Binnen Advanza Direct: websites onderhouden en bijwerken (updaten)
Binnen Advanza Direct: oplossen van problemen / bugs (fouten in WordPress plugins
en thema’s)
Soms voor Premiums tussendoor IT problemen oplossen
Soms voor Advanza IT problemen oplossen

Yard Internet
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Junior Front-End Web Developer / WordPress team

●
●
●
●
●
06/2012 - 07/2015

Remzi.info / Freelance
Front-End Web Developer

●
●

●
●
●
●

11/2014 - 05/2015

Taken en verantwoordelijkheden:
Websites ontwikkelen (kleine / middelgrote projecten)
Technisch advies: cliënten adviseren over verschillende ICT-vraagstukken. Denk
hierbij aan verdienmodellen die bij een app passen (rendabel maken), hoe lang het
ontwikkelen van een (onderdeel van een) app duurt en tussenpersoon tussen
ontwikkelaars en opdrachtgevers / designers en ontwikkelaars
Logo’s designen
Webhosting verzorgen voor cliënten
Web Apps ontwikkelen
Ervaring Webhosting panels: cPanel en DirectAdmin en CMS: WordPress en
Magento
10Forward
Junior Front-End Web Developer

●
●
●
●
●
08/2014 - 10/2015

Taken en verantwoordelijkheden:
Websites ontwikkelen, webshops beheren en bugs fixen
Front-end development; Samenwerken met designers en SEO-specialisten
Ad hoc (dagelijks) kleine projecten oppakken (problemen oplossen)
Contact met cliënten
Servers instellen, zowel qua hardware als software
Nationale Beeldbank
Stage Front-End Web Developer / technisch advies

●

12/2013 - 06/2014

Taken en verantwoordelijkheden:
Interne infrastructuur (frameworks van websites et cetera) bijwerken en advies
hierover uitbrengen. Na stage enkele projecten uitgevoerd. (freelance)
Digidive / Computer Begeleiding
Stage Front-End Web Developer

●

09/2012 - 02/2013

Taken en verantwoordelijkheden:
Websites onderhouden en bijwerken (updaten)
Fixen van bugs (fouten in WordPress plugins en thema’s)
Bash scripts; Schrijven van geautomatiseerde scripts voor: regelmatig onderhoud,
updaten van de server en websites
Klantcontact
Deelgenomen aan verschillende projecten

Taken en verantwoordelijkheden:
Webapplicatie ontwikkeld voor de organisatie. Hiermee kunnen klanten én
medewerkers inloggen om bijv. afspraken, facturen, medewerkergegevens,
klantgegevens en bedrijfsnieuws te bekijken
EZDG (Eerst Zien Dan Geloven)
Stage Front-End Web Developer
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Vrijwilligerswerk & nevenactiviteiten
06/2011 - heden
●
●

Rechtszaak Remzi Cavdar vs. William Schrikker Groep
Rechtszaak tegen jeugdzorg
Voor meer informatie zie documentaire: youtube.com/watch?v=YCblPEtksko

10/2017 - 12/2017

Stichting Herstelling
Natuuronderhoud

09/2011 - 08/2012

Amarantis Onderwijsgroep
Studentenraad

Opleiding
05-09-2017

ITvitae (instituut voor hoogfunctionerend autisme en hoogbegaafden)
AMN talent scan bij ITvitae: HBO werk- en denkniveau

08/2014 - 09/2014

Hogeschool van Amsterdam
Toegelaten; niet aan begonnen door privé omstandigheden.

09/2011 - 09/2014

ROC TOP
MBO niveau 4 / Applicatie- en mediaontwikkeling

09/2007 - 07/2011

De Apollo
VMBO-T

Cursussen & certificaten
ECDL certificaat, Certificaat Deelnemers en Medezeggenschap, Certificaat Sollicitatietraining en AMN-test HBO
werk- en denkniveau.
Talen
Nederlands
Engels

Spreekvaardigheid
Uitstekend
Goed

Schrift
Goed
Goed

Vaardigheden
Development
● Servers instellen, zowel hardware als software (Ubuntu, full working Apache stack) Lokaal en live
ervaring met DigitalOcean met virtual private server (VPS) via de terminal op afstand bedienen SSH
● DNS (uitstekend, SPF, DMARC en mailconfiguratie)
● Ervaring met FTP, SFTP, digitale certificaten genereren (private en public key), SSH
● Apache en PHP debuggen & instellen zoals php.ini aanpassen
● Via terminal dingen instellen op Linux (Ubuntu specifiek, kan snel wennen aan andere Linux omgeving)
● Bash Scripts (redelijk)
● Simpele kleine tot middelgrote websites ontwikkelen (goed)
● XML (uitstekend)
● HTML en CSS (goed tot uitstekend)
● jQuery (beetje, beginner)
● Javascript en AJAX (beetje tot redelijk, beginner)
● PHP (beginner)
● MySQL (beginner)
● Kennis van hardware zowel eigen pc bouwen tot servers (Goed tot uitstekend)
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●
●

Design
●
●
●
●
●

Heb basiskennis hoe een database in elkaar zit en basiskennis van: SQL (beetje, beginner)
Verschillende frameworks gebruikt onder andere: Bootstrap (uitstekend), Foundation (beetje) en
Semantic UI (beetje tot redelijk)

Heb (basis) kennis van ontwerprichtlijnen zoals kleurenpaletten en branding
Logo’s ontwerpen
Fonts correct toepassen in logo’s en websites
Kleurenpsychologie
Photoshop (redelijk, kan logo’s maken en paar andere dingen aanpassen. Kan er mee omgaan)

Content management system (CMS)
● WordPress (Gebruik en instellen: uitstekend en qua development zoals plugins en thema’s: beginner:
kan simpele thema ontwikkelen en child-themes maken en thema’s aanpassen/debugge, simpele
plugins ontwikkelen en wordpress debuggen/instellen)
Search engine optimization (SEO) en marketing
● Basiskennis SEO
● Basiskennis online marketing
● Basiskennis schrijven en format schrijven

Competenties
Analyseren:
● Creativiteit; bedenken van nieuwe manieren om problemen op te lossen, meerdere oplossingen naast
elkaar neerleggen en bekijken welke meest optimaal is (qua ontwikkeltijd, budget, moeilijkheid,
schaalbaarheid, onderhoud, haalbaarheid en framework en/of api’s)
● Analytisch; systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens, data en code
Presteren:
● Omgang met details; langdurige effectieve aandacht voor details
● Kwaliteitsgerichtheid; voortdurend verbeteringen nastreven in eigen en andermans werk, liever lange
termijn oplossingen dan korte termijn oplossingen die in de toekomst voor problemen kunnen
veroorzaken, zoals voor: onderhoud (door slechte code), schaalbaarheid (niet makkelijk uit te breiden)
en updaten van frameworks
Vertrouwen:
● Integriteit; handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk groot is
● Loyaliteit; zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men
onderdeel uitmaakt
● Gunstige sfeer; het complimenteren, vriendelijk en/of behulpzaam zijn om een persoon en/of groep in
een goede stemming te krijgen om zo in een goede sfeer te werken
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