Dinand Mentink
Mijn master Financial Engineering koos ik
vanwege een vreemde fascinatie voor
��nanciële wiskunde, simulatie, modellen,
pricing en ��nanciële instrumenten. Ik wilde
niet de ��nanciële dienstverlening in en ging
werken als Web-Cowboy bij een startup waar
we krediet voor MKBs in ontwikkelingslanden
crowdfunden. Een mooie combinatie van mijn
��nanciële achtergrond en ervaring als web
ontwikkelaar.
Ik omschrijf mezelf als een full-stack
developer met focus op front-end. Een
generalist dus, die graag helpt met alles van
frontend tot backend tot server inrichting.
Tijdens mijn studie deed ik een minor
"sustainable development in developing
countries",
waar
mijn
zwak
voor
micro��nanciering ook vandaan komt. Nog
steeds heb ik a���niteit met ��nanciële
dienstverlening, webdevelopment, microkrediet, ondernemerschap. Ik spreek graag,
hou van theater, maak muziek. In mijn vrije
tijd zul je me vaak aantre�fen terwijl ik
fotografeer, schrijf, naar heftige muziek luister,
bordspellen doe, met technische projectjes
speel en compulsief ko���e drink.

Werkervaring

Nevenactiviteiten

Dcreative: eigenaar, full stack webdeveloper, focus op front-end (www.dcreative.nl)
2008 - heden, 8 uur per week (tijdens studie 12-16 uur per week)
In mijn vrije tijd zette ik een eigen onderneming op waar ik veel geleerd heb en ook
wel trots op ben. In totaal zo'n 140+ projecten uitgevoerd, 100+ sites gebouwd en
momenteel 40+ sites onder beheer. Veel simpele content websites maar ook grotere
applicaties met veel data en ruling. Waar nodig kan ik een server inrichten.

2012 – 2013 24 uur per week:
Bestuur bij Navigators studentenvereniging
Enschede. Functie Externe betrekkingen.
2011, 2013, 2014 2 weken full-time:
Teamleider bij Sportproject “Sonrise” van
Athletes in Action in Enschede.
2011 – 2012 8 uur per week:
Voorzitter StudentAlpha Enschede.
2010 4 weken fulltime:
Sportproject “Road to Africa” van Athletes in
Action in township Khayelitsha, Kaapstad,
Zuid Afrika.
2008 – 2015 wisselende uren:
Navigators studentenvereniging Enschede,
verschillende commissies en taken.
2008 – 2015: Lid van klimvereniging TSAC

Lendahand: Web-Cowboy (lendahand.com)
Maart 2015 - heden, 32 uur per week
Begonnen met master thesis, blijven hangen als developer. Eerst breed ingezet voor
gra��sch ontwikkeling, aansturing IT partner, hulp bij investments in oa Mongolië,
Indonesië en Colombia. Tegenwoordig full-stack ontwikkelaar met focus op frontend.
Van UX en Frontend tot Backend en het inrichten van de productie omgeving in AWS.

Opleidingen
2012 – 2015: Master Industrial Engineering and Management aan de Universiteit
Twente. Gekozen track: Financial Engineering and Management.
2008 – 2012: Bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Minor:
“Sustainable development in developing countries”.
2008: Basisjaar aan de EH te Amersfoort (re��ectiejaar met studiekeuze).
2007: VWO-diploma behaald aan Agnietencollege locatie Meander te Zwolle (pro��el
Natuur en Techniek met Economie 1)

Vaardigheden
Development

Financieel

Overig

PHP, Ruby, AWS, Javascript,
jQuery, HTML, CSS, LESS, SASS,
Laravel, Rails, Rspec, PHPUnit,
Bootstrap, NPM, Gulp, Webpack,
Mix, Delphi/Pascal

Risk Theory, Mathematical
Finance, Risk Management,
Finance and Accounting,
Empirical Research, Simulation,
Discrete Optimisation
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