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Profiel
Ik ben Emiel Borger, een enthousiaste business-it specialist. Door mijn gecombineerde achtergrond in business
en it, vertaal ik graag procesrelevante vraagstukken naar een technische oplossing. Daarnaast, maken mijn
marketingtechnische kennis en ervaring op het gebied van webdevelopment, dat ik het best tot mijn recht kom aan
de klantzijde van it-ontwikkeling.

Ervaring
Product Owner E-commerce / IT
Zoetermeer, NL
Divide B.V.
Maa 2017 – Heden
Skills & Tools: Scrum, PRINCE2, JIRA, Visual Studio Online, Google Analytics
 Scrumrol product owner: maximaliseren van output gecreëerd door het ontwikkelteam, door beheren van de
(wekelijkse) product backlog / sprint backlog, en organiseren van (dagelijkse) stand-upmeetings. Daarnaast:
managen van verschillende stakeholders behorend bij deze rol (management / developers / derde partijen / de
klant).
 Op projectbasis coördineren van implementatie van nieuwe technologische functionaliteiten / requirements.
 Adviserende rol voor nieuwe / bestaande klanten: opstellen en implementeren van (eigen) adviesrapporten.
 Voorbeelden van geïmplementeerde functionaliteiten: productoverzichtspagina's, productdetailpagina's, CMS
updates, winkelwagen check-outs, wachtwoord opvragen via link, HTTPS, verschillende betaalmethoden van
PSPs, SEO / CRO adviesrapporten van marketingbureaus, en diverse maatwerk verzoeken vanuit de klant.
Front-end Developer
Zoetermeer, NL
Freelance
Jan 2016 – Heden
Skills & Tools: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap, Webhosting
 Realiseren van nieuwe websites, van idee, ontwikkeling en implementatie, tot het onderhouden ervan.
 Websites zijn gebouwd voor: www.lindajonkers.nl, www.komos.nl, www.knipjeknap.nl, en
www.emielborger.nl (eigen site). Momenteel werkend aan een tweede lindajonkers.nl (voetpedicure)
 Bijbehorende activiteiten zijn onder andere: maken van presentaties, geven van advies wat betreft de
inrichting, bouwen van de websites, en selecteren en bewerken van afbeeldingen en tekst. Daarnaast: inkopen
van serverruimte / domeinregistratie en / of switchen van hostingpartij, en e-mailmigratie.
 Behalen van certificaten in de verschillende talen/frameworks/libraries van webdevelopment, zoals
aangegeven bij Vaktechnische Certificering: Webdevelopment.
MasterClass IT Professional
Maarssen, NL
Calco b.v.
Okt 2014 – Dec 2015
Skills & Tools: Scrum, TMap Next, DBSQL, ITIL, PRINCE2
 Volgen van een interne opleiding waarin ik kennis heb gemaakt met de it-wereld. Daarnaast heb ik mijn
communicatie- en presentatievaardigheden verder ontwikkeld.




Voltooien van verschillende it-modules, waaronder: scrum, beheer, programmeren, testen en
projectmanagement. Daarnaast zijn bijbehorende certificaten behaald zoals aangegeven bij Vaktechnische
Certificering: IT Algemeen.
Een intern project voor Nationale-Nederlanden, waarbij een adviesrapport is opgeleverd met betrekking tot
het inrichten van een cloudafdeling, cloud & wetgeving, en cloud & DevOps.

Stagiair (E)marketing/ Communicatie
Rotterdam, NL
Bison International
Jun 2013 – dec 2013
Skills & Tools: Google Analytics, SEO/SEA
 In kaart brengen en verbeteren van de klantreizen (“customer journeys”) van de belangrijkste
productproposities d.m.v. strategisch overleg met diverse betrokken partijen, waaronder: Havas Media,
Yourzine, YourSocial en Syncfore, en fieldresearch in de Gamma, Praxis en Karwei.
 Analyseren, interpreteren en presenteren van websitestatistieken met behulp van Google Analytics om de nog
onbekende statistieken inzichtelijk te maken, en de website als marketingtool op waarde te kunnen inschatten.
 Bestuderen van de Search Engine Advertising (SEA) campagne om patronen en trends te ontdekken en de
relevantie van de landingspagina’s gekoppeld aan de advertenties te verbeteren.

Opleiding
Master of Science (MSc) in Marketing Management (7.6/10)
Rotterdam, NL
Erasmus Universiteit Rotterdam
Okt 2012 – Aug 2014
 Volgen van standaard mastervakken, waarnaast de electives: neuromarketing en marketing analytics.
 Stage (e)marketing / communicatie (Bison International).
 Masterscriptie geschreven over de effectiviteit van online reviews.
 Master Study Trip: Beijing, Shanghai & Hong Kong.
Bachelor of Science (BSc) in Bedrijfskunde (7.3/10)
Rotterdam, NL
Erasmus Universiteit Rotterdam
Okt 2009 – Aug 2012
 Volgen van standaard bachelorvakken, waarnaast de minor: e-marketing.
 Schrijven van diverse businessplannen voor onder andere: UTS Verhuizingen, Conclusion-FIT en Ariel.
 Bachelorscriptie geschreven over brandingstrategieën.

Vaktechnische Certificering
Webdevelopment:
W3schools.com
 HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap Developer Certificates;
IT Algemeen:
Scrum.org; EXIN
 Professional Scrum Master;
 ITIL®, DBSQL Foundation, TMap NEXT®, PRINCE2®
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