
WERKERVARING
2020 – heden | Vernieuwing Scholen op de kaart
De PO- en VO-raad (in samenwerking met Kennisnet) 
hebben samen besloten om de oude “Scholen op de 
kaart” website in een nieuw jas te gieten. De website 
helpt ouders om de juiste school te vinden 
(basisschool en middelbare school) voor hun 
kinderen. Om deze keuze te maken bevat de website 
een scala aan geaggregeerde schooldata dat 
vergeleken kan worden. Er was besloten om de 
website in de nieuwste technologie stack te 
herbouwen (.NET Core en Angular) en een nieuw 
uiterlijk te geven met interactieve data visualisaties 
(HighCharts).

2017-2018 | Sitecore Headless
Multidisciplinaire taak bij Essent voor het 
moderniseren van hun huidige portals (mijn, open en 
SME). Werkzaamheden vonden plaats binnen een 
nieuw team dat specifiek opgezet werd om deze 
modernisatie van A-tot-Z te realiseren (van 
architectuur, procesinrichting tot daadwerkelijke 
implementatie en koppelingen). 

ADDITIONELE WERKZAAMHEDEN EN PROJECTEN
2019-2020 | Currency Converter Mobile App
Eigen project om een “Currency Converter” app te 
bouwen voor Android en iOS. Na ontevredenheid 
over de beschikbare apps voor het omzetten van 
valuta heb ik besloten om dit zelf op te pakken. Dit 
project bestaat uit drie grote delen: de app 
(Flutter/Dart), GraphQL API (ASP .NET Core 3) en data 
aggregator (.NET Core 3). Waarbij de data aggregator
proviandeert aan de API waar de app gebruik van 
maakt.

HOBBY’S
• Calisthenics
• Lezen
• Koken

KENNIS
• C# / .NET / .NET Core / ASP .NET Core
• Entity Framework / nHibernate
• MVVM / MVC / BLoC
• Typescript / JavaScript
• Angular / Angular Universal / Angular
Elements
• Highcharts
• Reactive programming (rxjs, rxdart etc.)
• CI/CD
• Docker
• YAML / JSON / XML
• Code reviews / Linting / SonarQube
• Scrum / BDD / TDD / DevOps / SOLID

EIGENSCHAPPEN
Kwaliteiten en vaardigheden
• Gestructureerde werkwijze/denkwijze
• Breed
• Kritische blik
• Leergierig ingesteld
• Betrokken bij organisatie/doelgroep
• Stemt werkzaamheden snel af op 

nieuwe context

TALEN
• Nederlands
• Engels

Ahmet Budak
PERSOONLIJK PROFIEL
Een van nature geboren softwareontwikkelaar, gespecialiseerd 
in meerdere disciplines om software van de hoogste kwaliteit 
te leveren. Hij heeft uitgebreide ervaring in het Microsoft-
landschap en mag met recht een senior full stack ontwikkelaar 
worden genoemd. Hij verbreedt altijd zijn horizon en houdt 
van een goede uitdaging. 

OPLEIDINGEN
2015 | ICT Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
(HAN)
2011 | HAVO Candea College

TOOLS
• GitLab / Azure Devops
/ TFS
• Visual Studio / VSCode
• xUnit / Specflow / 
Moq / Jamine
• Azure
• Docker


