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9 januari 1983
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Man

Nationaliteit

Nederlandse
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06 48267132
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jorjan.mulder@detestspecialist.nl
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PROFIEL
Mijn naam is Jorjan, een gecertificeerd technisch testanalist, testautomatiseerder en
ketentester met ruime ervaring in verschillende testsoorten. Mijn test stijl kenmerkt zich het
best als onderzoekend testen. In een test traject neem ik het gehele systeem in ogenschouw
en leg het zwaartepunt van mijn aanpak daar waar zich risico’s bevinden. Ik streef ernaar om
vooruit te werken en anticipeer op mogelijke problemen. Hoe eerder fouten gevonden
worden, hoe goedkoper het is deze op te lossen. Ik kom het beste tot mijn recht in een
Agile/Scrum projectomgeving en werk graag autonoom en in hoog tempo. Ook niet
onbelangrijk: ik ben een open, enthousiaste en behulpzame collega die goed overweg kan
met elk ander teamlid.
Sinds 1 april 2014 werk ik als zelfstandige test consultant onder de naam van detestspecialist.

FUNCTIES EN ROLLEN
Testanalist
Testautomatiseerder
Trainer
Ontwikkelaar

4 jaar
2,5 jaar
4 maanden
1,5 jaar
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KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Testvaardigheden

Review en inspectie, Test analyse, Testtechnieken, Agile / Scrum,
Systeem, Integratie en Ketentesten, (technische) Ketenanalyse,
Crossbrowser en platform testen, Testautomatisering,
Bevindingenbeheer en Functiepuntanalyse

Ontwikkeltalen

BPMN 2.0, UML, JAVA, XML en SQL

Testtooling

FitNesse, Selenium, Jira, HP Quality Center, Mantis Bug Tracker,
SoapUI, Altova XMLSpy en Enterprise Architect

Bedrijfssoftware

Siebel, Oracle SOA (BPEL/CRMi), SAP HR en SAP NetWeaver

Overige

MS Office, MS Projects, Microsoft Windows (OS) en Apple OS X

CURSUSSEN EN CERTIFICATEN
2013 NIBE SVV Inleiding verzekeringsbedrijf
2013 ISTQB Foundation (gecertificeerd)
2013 Beinvloeden & Overtuigen
2012 TMapNext Test Manager (gecertificeerd)
2012 Agile Foundation (gecertificeerd)
2011 TMapNext Test Engineer (gecertificeerd)
2010 IPMA D projectmanagement (gecertificeerd)
2010 Scrum Master (gecertificeerd)
2009 Potential Development Program, Persoonlijke effectiviteit, Adviesvaardigheden
2007 SAP ECC
2007 SAP NetWeaver ABAP

OPLEIDING
2009 Master Technology Management, Rijksuniversiteit Groningen
Master thesis: kostenramingen in software ontwikkelprojecten
2007 Bachelor Technologie Management, Rijksuniversiteit Groningen
2004 Hogere Informatica, Hanzehogeschool van Groningen
2000 HAVO, dr. Aletta Jacobscollege, HoogezandSappemeer
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MARKTERVARING
Finance (Bank en Verzekeringen)
Infra / Telecom

2,5 jaar
7 maanden

Vervoersbranche

2 jaar

Overheid

4 maanden

Energie

6 maanden

CARRIÈRE SAMENVATTING
1 april 2014 tot heden_
november 2011 tot mei 2014_
mei 2011 tot oktober 2011_
mei 2007 tot april 2011_
november 2005 tot april 2007_

Zelfstandige onder de naam van detestspecialist
Bartosz ICT
The Next View
TopForce
Atos Origin

PROJECTERVARING
aug 2012 – heden Testanalist, Rabobank Nederland
Rabobank realiseert in samenwerking met Interpolis een Java applicatie
(eZeZa) waarmee zakelijke klanten hun schadeverzekeringen eenvoudig
via Rabobank internetbankieren kunnen raadplegen en wijzigen.
Agile / scrum ontwikkelmethodiek.
De technische keten bestaat o.a. uit Siebel (CRM), CRMi, Java applicaties
en internet secure.
Werkzaamheden:
● (handson) Scrum Master
● ondersteuning tijdens productie acceptatietest (PAT) en livegang
● voorbereiden en geven van gebruikers acceptatie demo’s (GAT)
● bevindingenbeheer (HP Quality Center)
● XML / web services testen
● XML test data genereren o.b.v. XMLschema (XSD)
● analyseren (technische) ketentest bevindingen
● voorbereiden en uitvoeren ketentest
● uitvoeren browsertest
● uitvoeren (deels geautomatiseerde) systeemtest
● opstellen geautomatiseerde testscript (FitNesse/Selenium)
● opstellen logische testgevallen systeem en ketentest
● inspecties van systeem documentatie
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dec 2011 – jul 2012 Testanalist, VolkerWessels Telecom
VWT implementeert heringerichte, uniforme processen en een nieuw
gebruikersvriendelijk ITsysteem voor VWT Infra en Infratechniek
bedrijven. Het nieuwe ITsysteem gaat de levering van 32 verschillende
product markt combinaties ondersteunen en maakt sturing op kosten per
regio mogelijk.
De technische omgeving bestaat uit Baan IV (ERP) en Microsoft
SharePoint 2010 (portaal).
Werkzaamheden:
● voorbereiden endtoend acceptatietest met eindgebruikers
● opstellen logische testgevallen
● inspecties van systeem documentatie
● validatie sessies met business organiseren
● bedrijfsprocessen modelleren in BPMN 2.0 / Enterprise Architect
● interviews met business
● inrichten van Enterprise Architect
● project ondersteuning

jun 2011 – nov 2011 Consultant, ProRail
ProRail ontwikkelt eHRMdiensten voor 3.500 medewerkers. Binnen het
deelproject autorisatiematrix was ik verantwoordelijk voor het definiëren
van de ProRail autorisatiematrix en afstemming met afdelingsmanagers
middels workshops.

jan 2011 – mei 2011 Trainer, Overheid
Trainingsprogramma ontwikkeld voor redacteuren van de overheid in het
gebruik van het content management systeem (FirstSpirit). Het
programma bestond uit drie verschillende opleidingen voor meer dan
1.000 medewerkers. Daarnaast heb ik ook de activiteiten rondom de
opleiding gecoördineerd en zelf training gegeven.
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nov 2009 – dec
2010

Testanalist, Nederlandse Spoorwegen
NS is een eHRM project aan het uitvoeren om "selfservices" te leveren
aan de medewerkers, managers, planners en HRprofessionals.
De technische omgeving bestaat uit SAP HR, SAP PI / NetWeaver, Java
(portlets) en SAP Portal.
Werkzaamheden:
● advies toepassen testontwerptechnieken
● inrichting bevindingenbeheer proces.
● bevindingen afstemmen tussen deelprojecten (business,
functioneel, bouw)
● impact analyses
● opstellen detailplanningen
● organiseren en begeleiden van gebruikers acceptatietest (GAT)
● inspecteren en beoordelen van functionele requirements
● inspecteren van systeem documentatie
● voorbereiden en uitvoeren van (logische/fysieke) testgevallen

sep 2008 – okt 2009 Ontwikkelaar, Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers
VNSG combineert meerdere van haar externe websites in één
Internetportaal (Intrexx/SAP) en biedt hiermee haar klanten één centraal
toegangspunt voor haar diensten.
Werkzaamheden:
● (handson) technisch projectleider
● verantwoordelijk voor technische realisatie
● rapportage aan project manager
● verantwoordelijk voor detailplanning
● inspecteren en beoordelen van functionele requirements
● inspecteren van systeem documentatie
● ontwikkelen en testen van maatwerk applicaties

jan 2008 – aug 2008 Ontwikkelaar, Nederlandse Spoorwegen
NS is een eHRM project aan het uitvoeren om "selfservices" te leveren
aan de medewerkers, managers, planners en HRprofessionals.
De technische omgeving bestaat uit SAP HR, SAP PI / NetWeaver, Java
(portlets) en SAP Portal.
Werkzaamheden:
● inspecteren van functionele ontwerpen
● uitvoeren ontwikkeltesten
● ontwikkelaar van Java portlets
● ontwikkelaar van service controllers
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mei 2007 – dec 2007 Ontwikkelaar, EDFLuminus, Brussel
SPE en Luminus zijn gefuseerd, waarbij de naam Luminus zal blijven
voortbestaan als gedeponeerd handelsmerk van SPE. Om de
saamhorigheid tussen de medewerkers van beide bedrijven te bevorderen
is gekozen voor een nieuw medewerkersportaal.
Werkzaamheden:
● functioneel en technische ontwerpen maken
● database ontwerp maken
● ontwikkelaar van composite applications services
● ontwikkelaar van Java portlets
● ontwikkelaar van service controllers
● uitvoeren ontwikkeltesten

OVERIGE WERKERVARING
nov 2005 – apr 2007 IT Helpdeskmedewerker (1e lijns support), Atos (bijbaan naast
studie)
Telefonisch (1e lijns) ondersteuning verlenen aan medewerkers van
zakelijke klanten (o.a. KPN). Het analyseren en oplossen van
gebruikersproblemen met (bedrijfs)applicaties en laptop/desktop.
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