Benjamin Maes
Korte Straatje 2, 9040 Sint-Amandsberg
+32 472 545 634 • ben@dennenboom.be

PROFIEL

OPLEIDINGEN

Huidige functie

Freelance PHP developer

Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht

30 januari 1987
Gent
Man

Nederlands
Engels

Moedertaal
Goed

Van teamlid naar teamleider (5 daagse cursus)
2019 – Voka, Gent
Certified Scrum Master
2014 – iLean, Elewijt
Zend certified PHP engineer
2013, Kontich
Professional Bachelor ICT
2010 – KAHO Sint-Lievens, Gent

KENNIS

Scrum, Kanban, Agile project management.
PHP OO-programming, Zend Framework, Laravel, Symfony, Eloquent, Doctrine,
Twig, Blade, MySQL, JavaScript (basis Vue.js), HTML5, CSS3, SASS.
DDD, TDD, Microservices.
Git, Composer, Capistrano, curl, SSH.
XML, JSON, HTTP, REST, SOAP.
Apache, IIS, Vagrant, Mac OS X, Windows server, Linux (Ubuntu & Debian).
Confluence, Jira, Bamboo, Jenkins, Rocketeer.
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HUIDIGE

Dennenboom - https://denneboom.be (01/08/2019 – heden)
Freelance PHP Developer
Het bouwen en hosten van websites voor zelfstandige & KMO’s. Het bouwen
van custom web applicaties in Laravel, uitbouwen van prototypes en web
development consultancy.

ERVARING

MonkeyProof - https://monkeyproof.be (01/03/2018 – 01/11/2020)
Project Manager - Development Team Manager (vanaf maart 2019)
Project Manager: de schakel tussen de developers, het marketing-team en de
klant. De projecten opvolgen van begin tot einde. Mee de strucutuur en
werking opzetten en uitrollen.
Development Team Manager: Het opvolgen van de developers op vlak van
werkgeluk, organisatie en competenties. Organiseren van 1on1’s, jaarlijkse
evaluaties en opleidingen (intern & extern).
In kort, zorgen dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan uitvoeren.
Mortierbrigade - https://mortierbrigade.com (02/01/2017 – 28/02/2018)
Web developer
Backend developer op verschillende marketing en digitale projecten voor de
digitale afdeling van mortierbrigade. Verschillende taken bestaande uit
technisch ondersteuning bij het uitdenken van het project, ontwikkeling van
het project en opvolging na oplevering.
Wimi Online - https://www.wimigames.be (22/05/2016 – 31/12/2016)
Senior / project lead web development
Meewerken met en aansturen van het web development team
verantwoordelijk voor een webapplicatie om casino-spelen, sportsweddenschappen en live casino aan te bieden
(https://nl-be.napoleongames.be).
CodeFever - http://codefever.be (01/02/2016 – 01/06/2016)
Leerkracht
Kinderen, van 8 tot 15 jaar, de basis van programmeren aanleren via Scratch
(Een visuele programmeertaal).

Benjamin Maes • Korte Straatje 2, 9040 Sint-Amandsberg • +32 472 545 634 • ben@maesbn.be

PHPro - http://www.phpro.be (01/10/2013 – 15/05/2016)
Consultant PHP developer
PHP consultant bij verschillende bedrijven/projecten. Onder andere als
programmeur (CI-web, Ageas, interne tools, …), analist / PHP consulent
(Telenet, Zapfi) en project manager (Graficonnect).
Teamleader - http://www.teamleader.be (01/01/2013 – 30/09/2013)
Mobile app developer
Architect en ontwikkelaar van de de IOS & Android app. Gebouwd met web
technologieën (HTML5, CSS3 & javascript) via PhoneGap build.
Marlon BVBA - http://www.marlon.be (01/02/2012 – 31/12/2012)
PHP developer
Mede-ontwikkelaar van basis websites (Jims fitness), webshops (Codima) en
complexe applicaties vb. om laadpalen, voor elektrische wagens, aan te sturen.
Aware NV - http://www.aware.be (01/12/2010 – 31/01/2012)
PHP developer
Mede-ontwikkelaar van web applicaties voor het online beheren en
berekenen van GAMS-modellen (Ilvo), het beheren en opvolgen van prestaties
van het sales team (Astellas).
Sanoma - http://www.libelle-lekker.be (07/10/2010 – 30/11/2010)
Interim PHP developer
Kleine functionele aanpassingen voor de website. Testen van de usability
HOBBY’S

Oud-leiding in de Scouts, 151ste FOS De Koala's te Mariakerke
(Groepsleiding ‘08 & ‘09).
Recreatief lopen, zwemmen, fietsen.

Benjamin Maes • Korte Straatje 2, 9040 Sint-Amandsberg • +32 472 545 634 • ben@maesbn.be

