
 

 

 

 

 

  

Nemo Jansen 

S K I L L S 

PROFESSIONEEL 

• Advisering 

• Les / uitleg geven 

• Web Design 

• Goede luisteraar 

• Basic Ethical hacking 

• Security Advies 

• Communicatie 

JUNIOR ETHICAL HACKER 

Bilthoven, Nederland 

 

P R O F I E L  
Ik ben Nemo Jansen, ik heb een sterke affiniteit met ICT.  
Ik ben snel lerend op het gebied van security, verder automatiseer 
ik veel met o.a. Home Assistant en flowcharts in N8N.  Daarnaast 
programmeer ik PHP-scripts en ben ik ook niet bang voor 
Python. Ik heb veel ervaring met windows server, office 365 en 
unifi. Daarnaast ben ik erg ondernemend, zo heb ik ICTBuilder & 
Computerhulp Bilthoven opgericht. Twee snelgroeiende bedrijven 
op het gebied van ICT. 

 E R V A R I N G 
Student 

NOVI Hogeschool 
Op de hogeschool NOVI heb ik zowel ervaring opgedaan met de 
organisatorische kan, als met de technische kant van security. Zo hebben 
we het veel gehad over compliance & riskmanagement, maar ook het 
technische aspect zoals reverse engineering, en pentesting.  

• Ervaring met HTB training, revshell koning     

• 2022 - Heden  

Junior - IT Engineer 

Masugro venendaal  

Tijdens mijn werktijd bij Masugro te vendendaal heb ik veel ervaring 
opgedaan met het beheren van infomatie systemen. Zo heb ik hier 
meerdere projecten en migraties uitgevoerd. 

• Beheren en opzetten van Azure cloud / office 365 omgevingen.  
• Opzetten en beheren van Cisco meraki, datto & unifi systemen. 
• Opzetten van een schaalbare en veilige AVD omegeving. (Azure 

virtual Desktop) 
• 3CX Telefooncentrales opzetten. 
• Automatiseren met Powershell 

 

 

• 2022 - 2022  
•  

O P L E I D I N G 

(Versneld) netwerk en 
mediabeheer MBO 4 
ROC Midden Nederland 
2019 - 2021 
MAVO 
Anna van Rijn College 
2016-2019 

TALEN 
• Nederlands 

• Engels 



 

 

 

ICT-consultant particulier 

Student aan Huis 

Tijdens mijn werkzaamheden bij Student aan huis heb ik veel ervaring 
opgedaan met probleemoplossend denken. Ook heeft het uitleggen van 
de problemen aan een niet technische klant mij een flinke voorsprong 
gegeven op het gebied van klanten communicatie. En heb ik door deze 
ervaring is het oplossen van de meeste problemen binnen het Windows-
besturingssysteem voor mij een eitje geworden. 

• Powershell script massaal genereren EML Email handtekeningen. 
• Hulp met alledaagse ICT werkzaamheden. Denk aan Outlook 

problemen, uitleg over de computer en hulp bij bankzaken 
• Website problemen, voornamelijk defecte Wordpress websites.. 

 

• 2019 - 2021  

Mede - eigenaar 

ICTBuilder 

ICTBuilder is een klein snelgroeiend webdesign, webhosting en ICT Beheer 
bedrijf. Wij focussen ons op het volledig ontzorgen van de gemiddelde 
ICT-taken, zo helpen wij je graag met het onderhouden en beveiligen van 
je WordPress websites. En leveren wij jouw een veilige mailomgeving bij 
office 365. En hosten wij jouw website om ons razendsnelle en veilige 
hosting platform. 

• ictbuilder.nl 
• hpmotoren.nl 
• cncmaatwerken.nl 
• rijschool-weverstede.nl 

 

 

• 2021 - heden  
•  

E X P E R T I S E 

TECHNISCH 

• Wordpress 

• Powershell 

• PHP / Python 

• MySQL 

• Cisco 

• 3CX 

• Office 365 

• Azure 

• Plesk 

• N8N 

• DATO RMM 

• Zendesk 

• Autotask 

• TeamViewer 

• DUO Security 

• Jumpcloud 

• DNS management 

• Cloudflare 

 

 

Stage 

ROC Midden Nederland 

Tijdens mijn stage, heb ik veel eigen ervaring opgedaan. Hier kon ik veel 
toepassen, wat ik tijdens mijn opleiding geleerd had. Zo heb ik zelf op 
basis van PowerShell het examineringsproces op het ROC-college 
geautomatiseerd. 

• MDT omgeving opgezet, voor het uitrollen van examen laptops. 
• Examinering automatiseren door middel van Powershell scripts. 
• Opzetten en onderhouden UNIFI netwerken. 
• Automatisering van het aanmaken van gebruikers, mappen en 

security groepen op windows server met Powershell. 
• Privileged Password Security Training Certification behaald 

 

 

• 2021 - 2021  
•  
•  


