CASPAR DIESCH
PROFIEL

WERKERVARING

Ik heb een scherp oog voor detail en werk
nauwkeurig. Ik ben sociaal vaardig en kan
goed kennis overbrengen. Ik ben
behulpzaam.
Vanwege mijn autisme heb ik behoefte aan
een redelijk prikkelarme werkomgeving en
heb ik enige ondersteuning nodig bij het
focussen op mijn werk. Ik kan mijzelf
schriftelijk goed uitdrukken en heb een
brede belangstelling.

Ontwikkeling en beheer www.monumentenmakelaar.nl
2020 – Heden

CONTACT
Markt 37
4331LJ Middelburg
0641687926
cfdiesch@zeelandnet.nl

WEBSITE
http://www.caspardiesch.nl

Een website waar eerst aan de frontend is gewerkt met een simpele backend.
Daarna is er doorgewerkt aan een degelijke backend die om kan gaan met grote
hoeveelheden afbeeldingen. Deze backend is klaar en wordt nu getest.

Ontwikkeling en beheer www.apaba.pt (vrijwillig)
2018 – Januari 2021

Een website voor het goede doel: een hondenkennel in Portugal waar
straathonden worden opgevangen. Complete website + backend. Ik heb deze
website inmiddels overgedragen, en deze wordt niet meer door mij beheerd.

Repair Cafe Middelburg – ICT adviseur (vrijwillig)
Oktober 2019 – September 2020

Oplossen van ICT-gerelateerde problemen. Computers voorzien van het
besturingssysteem Linux.

Kledingbank Middelburg – Systeembeheerder (vrijwillig)
September 2014 – Oktober 2018
Beheren van het Windows netwerk; installeren werkstations; alle voorkomende
ICT-werkzaamheden. Ook heb ik een tijdelijke webapplicatie ontwikkeld voor de
Kledingbank, waar boekingen voor vervoer konden worden gemaakt.

CF Diesch Sigaren & Bieren – Eigenaar
1994 – April 2014

In mijn tabakspeciaalzaak verkocht ik behalve sigaren en bieren ook souvenirs en
streekproducten, waar ik veel en graag over vertelde. Ik heb hier geleerd dat
verkopen ook een vak is.

Zuidwester Automatisering – Eigenaar
1989 – 1993
Koninklijke Luchtmacht Woensdrecht – Soldaat 1e klas
1985 – 1988

PROJECTEN
•
•

•

Ontwikkeling software (website +
frontend + backend) voor makelaars.
Ontwikkeling software (website +
frontend + backend) voor
dierenopvang.
POS – systeem.

TALEN
•
•
•

Nederlands: zeer goed in woord en
geschrift.
Engels: zeer goed in woord, redelijk
in geschrift.
Duits: goed in woord, matig in
geschrift.

HOBBIES
•
•
•
•
•

Ik maak ‘Frankenstein fietsen’. Ik
bouw fietsen van oude onderdelen.
Computers bouwen.
Quake (gamen).
Software ontwikkelen.
Gastlessen verzorgen op school.

SPORTEN
•
•

OPLEIDINGEN
DigiTeam Goes – Intern student

Juli 2018 – Augustus 2020
Hier heb ik geleerd om op de juiste manier websites/webapplicaties te ontwikkelen
met PHP, Javascript, SQL en Symfony 5.

2019 DigiTeam webdeveloper starter – Diploma
Het ontwikkelen van grote systemen met PHP, SQL en jQuery. Daarnaast werd het
framework Symfony5 behandeld.

2018 DigiTeam webdeveloper beginner – Diploma

De hoofdzaken van webdevelopment. HTML5, CSS3, JavaScript en vooral hoe vooraf
correcte schemas te maken.

2017 Basiskennis HTML, CSS, PHP – Certificaat
Een inleiding in de programmeertalen voor websites.
1995 Algemene Handelskennis – Diploma
1993 Praktijkdiploma Informatica 1 – Diploma
1992 ECABO Applicatie Ontwikkelaar – Diploma
1991 ECABO Applicatie Beheerder – Diploma
1991 EXIN MG1 Technische middelen – Diploma

VAARDIGHEDEN
ICT-vaardigheden

Fietsen.
Wandelen.

Overige vaardigheden
•
Ik ben zeer bekwaam met Office-software, zoals LibreOffice en Microsoft
Office. Ik kan spreadsheets, tekstdocumenten en presentaties maken.
•
Ik weet veel van de technische kant van computers. Ik kan prima een
computer demonteren en fouten opsporen.
•
Door mijn winkelervaring kan ik prima met verschillende soorten mensen
omgaan.

