
CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens

Naam: Rial Quintans Juan José
Adres: Kempenstraat 98, 3590 Diepenbeek
Geboortedatum: 12 April 1977
Geslacht: Mannelijk
GSM: +32 496 73.70.18
E-mail: jrial@safehex.be
Nationaliteit: Spaans
Rijbewijs: B

Opleiding

1998 – 2005 Informatica
Katholieke Universiteit Leuven

1996 – 1998 Kandidatuur Burgerlijk Ingenieur
Katholieke Universiteit Leuven

1995 – 1996 Voorbereidend Jaar
Katholieke Universiteit Leuven

1989 - 1995 Industriële Wetenschappen
Technish Instituut St. Michiel te Bree

Kennis (cursief voor secundaire skills)

Programmeren: PHP,  ASP,  (x)HTML,  XML,  XSLT,  CSS,  Javascript,  Smarty,  C,  C++,  Perl,  Java,  Python, 
Unix/Linux Shell Scripting (Bash & co.), OpenGL, Cg, Ajax, MySQL, PostgreSQL, MS SQL, MS 
Access, Oracle

OS: Windows, Linux
Software: MS Office, OpenOffice, Eclipse, UNIX command line, Apache, PostFix, ...

Talen

Nederlands: Moedertaal
Engels: Vloeiend spreken en schrijven
Spaans: Goed
Frans: Goed
Duits: Noties

Ervaring

December 2009 – heden: Development Support Engineer - De Post
http://www.depost.be/

Beheer van de Subversion, Jira en gedeeltelijke WSS infrastructuur/applicaties

• Administratief en operationeel beheer van de Subversion server: managen van repositories en 
branches, rapportering naar CAB, branching advies, troubleshooting

• Migratie van Subversion 1.4.3 naar 1.6.9, inclusief porteren van custom tooling en hook scripts
• Administratief beheer van Jira
• Cross-departmentale collaboratie omtrent Jira tooling en plugins
• Verzorgen van training aan eindgebruikers van Subversion en Jira: zowel technisch als 

methodologie/procedures
• Support bij vragen/problemen van eindgebruikers voor Subversion en Jira
• Administratief beheer Application Sites in WSS

December 2005 – heden: Medewerker bij FOSDEM
http://fosdem.org/

Organiseren van de jaarlijkse FOSDEM conferentie

• Adviseren bij interne meetings
• Buildup/teardown van de lokale infrastructuur
• Assisteren van gastsprekers, bezoekers

http://www.depost.be/
http://fosdem.org/


• Volunteer management
• Transport verantwoordelijke

September 2006 – heden: Linux & FOSS Consulting in zelfstandig verband

Klanten assisteren in de aanpassing van hun IT infrastructuur aan hun business noden d.m.v. Vrije 
open source oplossingen

December 2007 – November 2009: Release Coordinator - De Post
http://www.depost.be/

Release management voor enkele development teams, offloaden van non-development taken zodat 
het team zich kan concentreren op hun produkt

• Verzorgen van de installatie instructies, operations manual, omgevingen, build proces en deliverables 
voor een 3-tal postale kernapplicaties

• Onderhoud development en system test omgevingen, handover naar user acceptance testing en 
productie

• Monitoren en verbeteren van continuous build process, implementatie van one-click build & deploy
• Chasen van impediments, contactpersoon naar infrastructuur, architectuur en business units
• Coordinatie bij verscheidene migraties (Oracle 10, Oracle RAC, Tomcat naar Jboss, Luntbuild naar 

Hudson, ...)
• Onderhoud van interne tools en documentatie (wiki, Luntbuild en Hudson buildservers, Drupal blog, …)
• Backup administrator van het versiebeheersysteem (Subversion)

Mei 2006 – Augustus 2008: Application Developer – TickoWeb
http://tickoweb.be/

Van de grond af opbouwen van een e-ticketing suite

• Design en implementatie van de Marktrock 2006/2007 sales site.
• Design en implementatie van het medewerkers beheersysteem (planning tool).
• Leveren van onsite support en implementatie last minute feature requests op Marktrock 2006/2007

Oktober   2004 – December 2007  : Core/Web App. Developer - IP Globalnet 
http://www.ipglobalnet.com/

Ontwikkelen en onderhouden van allerhande interne tools gebaseerd op PHP/MySQL.

Academiejaar 2001-2002: Web Developer - i-Merge (tegenwoordig boondoggle)
http://boondoggle.eu/

In freelance verband ontwikkelen van sites gebaseerd op ASP/MS SQL en PHP/Oracle, shell-scripting.

Academiejaren 1999-2002: Medewerker – ULYSSIS
http://www.ulyssis.org/

Taken: Systeembeheer, Helpdesk

Troeven

Dankzij  een brede kennis  van de IT ben ik polyvalent  inzetbaar: zowel  programmatie,  systeembeheer  als 
processmatige coördinatie behoren tot mijn skillset. Ik heb een pragmatische no-nonsense aanpak, customer 
first mentaliteit, ben communicatief en wil dingen gedaan krijgen. Ook indien dit af en toe extra effort buiten de 
werkuren vereist.

Een Unix (voornamelijk Linux) omgeving is mijn natuurlijke biotoop en ik heb dan ook een sterke voorkeur voor 
open source oplossingen, echter zonder het fanaticisme dat hiermee vaak gepaard gaat. Verder ben ik een 
techie in hart en nieren, dus ik verwelkom opportuniteiten om met nieuwe technologieën te kunnen werken.

Hobby’s

Lezen, Films, Muziek, Gaming, FOSDEM, Smeedkunst, Koken, Hardware Modding
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