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Curriculum Vitae
Frank de Vries, Projectmanager
Profielschets
Communicatief, samenwerkingsgericht, overtuigend, analytisch, creatief, oplossingsgericht. In staat om van verschillende
individuen een team te maken.

Personalia
Geboortejaar
Woonplaats
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Rijbewijs

1971
BUNNIK
Gehuwd, 2 kinderen
Nederlandse
A en B

Werkervaring
Bedrijf
Functie
Periode
Taken:

Bluecube, Bunnik
Projectmanager
2007 – heden
Projectleiding, begeleiding van complexe projecten, verantwoordelijk voor het bewaken van budget, tijd en kwaliteit
van de op te leveren projecten. Acquisitie, relatiebeheer, maken van handleidingen, geven van
gebruikerstrainingen. Begeleiden van veranderingstrajecten, houden van workshops, begeleiden van
gebruikersparticipaties, acceptaties en implementaties.

Bedrijf
Functie
Periode
Taken:

Staff Planning Holding B.V./Tempo Team Professionals ’s Hertogenbosch/Diemen
Manager ICT
2007 – heden
MT lid en eindverantwoordelijk voor de beleidsformulering met betrekking tot het ICT beleid van de Staff Planning
Groep.
Opstellen jaarlijks ICT beleidsplan waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd met betrekking tot het gewenste
kennis- en informatiebeleid, informatiearchitectuur, softwaretoepassingen en beveiligingsbeleid.
Bepalen van de activiteiten die hiervoor dienen plaats te vinden en zorgen voor een adequate planning en
budgettering van deze activiteiten. Voornaamste functionele aandachtgebieden zijn organisatie van de
beheersstructuur, informatiemanagement, en support.
Rechtstreeks leiding geven aan de ICT afdeling bestaande uit een ontwikkel team en een beheer team.
Vervullen van de rol van data protection officer

Bedrijf
Staff Planning Holding B.V., ’s Hertogenbosch
Functie
Informatieanalist/Projectleider ICT
Periode
2004 - 2007
Reden vertrek
Promotie
Taken:
Het vertalen van de behoefte van de opdrachtgever in een projectdoel en het opstellen van een projectplanning.
Verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de projecten alsmede voor de kwaliteit, bestede tijd en
budgetten van de uitgevoerde projecten.
Zorgen voor een juiste toebedeling van taken. Communicatie met medewerkers over de voortgang van activiteiten.
Het maken en geven van trainingen.
Bedrijf
Functie

Staff Planning Holding B.V., ’s Hertogenbosch
Lotus Notes Developer

CV Frank de Vries
Periode
2001- 2004
Reden vertrek
Promotie
Taken:
Informatieanalyse, het opstellen van functioneel en technisch ontwerp voor nieuwe applicaties of wijzigingen aan
bestaande applicaties.
Het ontwikkelen en implementeren van de gewenste software applicaties ten behoeve van de primaire
bedrijfsprocessen en managementrapportages. Herstructurering van de technische opbouw van de applicaties.
Zorgdragen voor de uitvoering van testtrajecten en het opstellen en beoordelen van testrapportages.
Verantwoordelijk voor de communicatie, creëren van draagvlak met betrekking tot het gebruik, en implementatie
van de softwareapplicaties. Het geven van gebruikerstrainingen.

Bedrijf
Heineken Technical Services, Zoeterwoude, Gedetacheerd via Inter Access B.V., Hilversum
Functie
Application Consultant Lotus Notes
Periode
1999 – 2001
Reden vertrek
op zoek naar meer uitdaging
Taken:
Het ontwikkelen van nieuwe, en onderhoud van bestaande applicaties, zowel de functionele inventarisatie als de
technische realisatie hiervan.
Bedrijf
Inter Access B.V., Hilversum
Functie
Application Consultant Lotus Notes
Periode
1999 – 1999
Reden vertrek
Project afgerond
Taken:
Het ontwikkelen van een search engine voor het intranet van Inter Access B.V. Opleiding tot CLP (Certified Lotus
Professional).
Bedrijf
Functie
Periode
Taken:

Boeters glastuinbouwprojecten B.V., De Lier
Werkvoorbereider/projectleider
1996 - 199
Het berekenen construeren en tekenen van tuinbouwkassen en tuincentra, het ontwikkelen van nieuwe systemen en
profielen, het aansturen van productie- en magazijn medewerkers en medewerkers van de werkvoorbereiding.

Opleiding
1995-1996 - Technische bedrijfskunde, module Arbo-management, TH Rijswijk
1991-1995 - Werktuigbouwkunde, HTS Hogeschool Eindhoven
1988-1991 - Werktuigbouwkunde, MTS Helmond
1983-1988 - Havo, Carolus Borromeus College Helmond

Cursussen en certificaten
2008 - Inspirerend leidinggeven, PerformancePeople
2004 - Project management IT (met o.a. Prince2), VGM
2000 - Basiscursus JavaScript versie 1.2
2000 - Basiscursus HTML versie 4
2000 - Advanced LotusScript in Notes, @ The Academy
1999 - Introduction to LotusScript in Notes, ID Connect
1999 - Master class application development Lotus Notes, @ The Academy
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