
WERKERVARING
2018 – 2020 | Senior software engineer, Saint Gobain 
Distribution
Als ontwikkelaar heb ik binnen het team ‘lead-to-
basket’ gewerkt aan zaken die bijdragen aan meer 
leads, leiden tot meer winkelmandjes of 
winkelmandjes met een hogere orderwaarde. 
Tevens heb ik teamoverstijgend geadviseerd & 
gepioneerd m.b.t. het inzetten van DDD en 
microservices met als doel een snellere time to 
market & een stabieler platform. Dit als onderdeel 
van de migratie van het on-premise platform naar de 
Azure cloud.

2012-2018 | Software engineer & scrum master, Roser 
ICT 
Uitbreiding en onderhoud van bestaande applicaties, 
optimalizeren van performance.
Uitdenken & opzetten van een nieuwe, 
toekomstbestendige architectuur die ingezet kan 
worden voor desktop, web & mobile op basis van 
microservices & Domain Driven Design. 

2011-2012 | Software engineer, Mirabeau
Ontwikkeling en onderhoud aan projecten voor 
diverse klanten waarbij ASP.NET, Sitecore & EpiServer 
werden ingezet. Denk aan NVM, Mediq en Aegon.

HOBBY’S
• Krav Maga
• BJJ
• Klussen

ERVARINGSGEBIEDEN/
SPECIALISATIES
• C# .NET Development 
• Microsoft Azure
• Backend Development
• Microservices
• Domain Driven Design
• Agile / scrum
• Continuous integration & deployment
• Security

EIGENSCHAPPEN
Kwaliteiten en vaardigheden

• Sterk analytisch vermogen
• Oog voor detail en kwaliteit
• Coachende rol naar minder ervaren 

teamleden
• Opbouwend kritisch op zichzelf, team 

& processen
• Gepassioneerd

TALEN
• Nederlands
• Engels

Johan
Oosterholt

PERSOONLIJK PROFIEL
Gepassioneerde en ervaren software ontwikkelaar met een 
focus op kwaliteit. Gebruikt eigen kennis, coaching en kritische 
blik om de kwaliteit te verhogen en processen te stroomlijnen. 
Kenmerkend is het snel verkrijgen van inzicht over het gehele 
landschap en tegelijkertijd opbouwen van diepgaande kennis 
tot in de details.

OPLEIDINGEN
2019 | Agile foundation met Scrum, agile works
2018 | Civilian Instructor Course, IKMF
2013 | Scrum master, Cibit
2009 | MCPD:  Microsoft Certified Professional 
Developer - ASP.NET Developer
2009 | Software Engineering, BSc

TOOLS
• Visual Studio
• Azure DevOps
• Azure cloud
• SQL Server 
Management Studio


