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Curriculum Vitae
Personalia

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Telefoon:
E-mail:

ing. P. Kanenburg, Paul
Wethouder de Ridderstraat 5
2812 HK
Berkel
12 december 1969
Nederlandse
06-12345678
paull.kran@ilid.nl

Profiel

Oplossingen en ideeën helder verwoorden. Klantwensen in ogenschouw houden en uitwerken
tot haalbare ontwerpen. Ik put uit een uitgebreide kennis en expertise van informatie- en
beheersystemen. Grondig, accuraat en resultaatgericht werkend. Overzicht behouden zonder
details uit het oog te verliezen, is key. Breed inzetbaar als allround team supporter: coördineren,
adviseren, integreren.

Werkervaring
2011 - heden

Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Solution Architect Informatie- en Beheersystemen

Als solution architect ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen,
realiseren, onderhouden en bewaken van uiteenlopende informatieen beheersysteemoplossingen voor diverse telecomoperators in
Nederland. Daarbij richt ik mij op het coördineren van integratie en
realisatie binnen zowel bestaande als nieuwe netwerkinfrastructuren.
Het adviseren van interne en externe klanten, het vaststellen van
offertes en tenders en het uitvoeren van impactanalyses behoort ook
tot mijn takenpakket. Het vertalen van klantwensen en -eisen naar
een functioneel en technisch ontwerp staat centraal.

2007 - 2011

Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Senior Solution Integrator Business Support Systemen

In deze rol had ik volop de gelegenheid om mijn sociaalvaardige en
coördinerende capaciteiten in te zetten. Het was interessant om de
technische projectcoördinatie, het ontwerpen van systeemmigraties
en implementatiestrategieën op te pakken. Als senior solution
integrator was ik verantwoordelijk voor de installatie en integratie
van Business Support Systemen voor verschillende telecomoperators
in Nederland en België op een aantal specifieke domeinen.

2002 - 2006

Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Solution Integrator Telecom Beheersystemen

Mijn takenpakket bestond onder andere uit: het installeren, migreren
en integreren van telecombeheersystemen voor het GSM, UMTS en
IMS netwerk voor operators in Nederland, België en Luxemburg, het
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oplossen van operationele problemen, en het leveren van tweedelijns
support richting operators als KPN, Vodafone, Telfort, Base, Tango
en Orange. Het upgraden van bedrijfskritische telecombeheersystemen zorgde voor extra dynamiek; werken onder tijdsdruk en op
onregelmatige tijden was nodig voor een goed eindresultaat.

2001 - 2002

Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Intercompany Accountmanager Support Organization (ad interim)
In verband met een sterke terugval in werk in Nederland werd mij
gevraagd om de verantwoordelijkheid op mij te nemen voor het
matchen van medewerkers. Zo kon een deel van het personeel
ingezet worden op tijdelijke projecten binnen het bedrijf.

1995 - 2001

Ericsson Telecommunicatie, Rijen
Support Service Engineer

Mijn loopbaan bij Ericsson begon ik als troubleshooter voor diverse
operators in de Benelux. Ik testte, installeerde en onderhield in deze
functie telecombeheersystemen.

Opleiding
Post-HBO
HBO

MTS
MAVO

Technische Informatica aan de Hanzehogeschool / Hogeschool van
Groningen te Groningen, diploma behaald in 1994
Elektronische Informatietechniek aan de Hanzehogeschool /
Hogeschool van Groningen te Groningen, diploma behaald in 1993
Elektrotechniek, richting: Energietechniek, diploma behaald in 1988
Diploma behaald in 1995

Aanvullende opleidingen en cursussen

• Ericsson Telecommunicatie, Ericsson Global Certificatie
Programma, gecertificeerd als Senior Solution Integrator in 2010
• ITIL V3 Foundation, certificaat behaald in 2010
• Effectief Presenteren, gevolgd in 2008
• Customer Focus, gevolgd in 2007
• Diverse cursussen op het gebied van ICT en Datacomnetwerken,
gevolgd in de periode 1995-2009, onder andere:
§ SUN Cluster Management, Veritas Advanced Volume
Management, Veritas Cluster, SUN System Administration,
Sybase System Administration, Sybase Performance &
Tuning, Oracle System Administration, Storages, UNIX
scripting, CCNA en TCP/IP netwerken
• Diverse cursussen op het gebied van Telecom Informatie- en
Beheersystemen, gevolgd in de periode 1995-2009

Talen

Nederlands
Engels
Duits

mondeling: uitstekend
mondeling: goed
mondeling: redelijk

schriftelijk: goed
schriftelijk: uitstekend
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Competenties

•
•
•
•
•
•

Accurate troubleshooter
Analytisch denkvermogen
Communicatief sterk
Flexibel en zelfstandig
Helikopterview én focus op details
Klantgericht en teambewust

Overig

• Fervent en gediplomeerd zeiler en bekwaam ik mij daarbij onder
meer in navigatie en meteorologie.
• Hou van fotograferen
• Rijbewijzen B en AM
• Computervaardigheden

