
Marcel de Graaf — Curriculum Vitae

Geboren in 1986 in Nieuwegein, nu woonachtig in Ede. Getrouwd,
vader van een dochter en zoontje.

Co-founder en CTO van Walter, een startup die je helpt tijdens het
zoeken, bieden en kopen van je nieuwe woning.

Meer over mij:
Github-profiel
Linkedin
Twitter
E-mail

Werkervaring

Backend Engineer, Streamit B.V. (2006-2007)

Bedrijf gespecialiseerd in audio- en video-streaming voor niet-technische mensen. Ik werkte aan
alle websites van het bedrijf, en heb deze gemigreerd van PHP naar Ruby on Rails.

Backend Engineer, Finalist IT Group (2007-2011)

Projecten en detachering in alle branches in Nederland. Ik werkte in een hecht team van
Ruby-ontwikkelaars aan verschillende grote en kleinere publieke en interne webapplicaties,
waaronder een CRM voor een farmaceutische groothandel en een landelijk ERP voor één van
de grootste non-profits in Nederland.

Backend/Ops Engineer, Wakoopa (2011-2014)

Amsterdamse startup, maakt inzichtelijk hoe mensen zich online gedragen door hun gedrag te
observeren. Ik werkte aan de meeste van deze applicaties, en was verantwoordelijk voor de
technische infrastructuur: er draaiden elk willekeurig moment gemiddeld zo’n 60 servers en 15
databases die online moeten blijven en waar nodig horizontaal moeten schalen op basis van
load. Ik heb tooling ontwikkeld om nieuwe releases uit te rollen en om te zorgen dat alle
applicaties volautomatisch horizontaal schaalden. Dit alles op basis van Chef en diensten uit
Amazon Web Services, waaronder EC2, S3, SQS, SES en CloudFormation. Wakoopa is
overgenomen door Netquest en daarna door Gfk.

https://github.com/marceldegraaf
https://www.linkedin.com/in/marceldegraaf
https://twitter.com/marceldegraaf
mailto:mail@marceldegraaf.net
http://www.getchef.com/chef/


Ops Engineer, Karma (2014-2016)

Startup in New York. Karma maakte mobiel WiFi voor iedereen toegankelijk via een hotspot zo
klein als een hockeypuck. Bij Karma was ik verantwoordelijk voor de technische infrastructuur
die het bedrijf in staat stelde te groeien naar 250.000+ gebruikers in de Verenigde Staten.
De hele operatie draaide op diensten van Amazon Web Services. Een groot deel van de tooling
om deze infrastructuur te beheren en schalen heb ik gebouwd.

Backend Engineer, Team Lead, Freelance (2016-2019)

Als freelance software engineer heb ik in een team van vier andere zelfstandig ondernemers
een aantal grote projecten gebouwd voor o.a. Mijndomein. Ik stuurde ons teampje van
engineers aan en sprak met stakeholders over de roadmaps van onze projecten.

Co-founder, CTO, Walter (2019-heden)

Mijn co-founder en ik zijn Walter gestart omdat we zelf ons huis aan het verkopen waren, en op
de markt waren voor een nieuwe woning. We vonden dit proces zo frustrerend en ouderwets dat
we hier wat aan wilden doen. Walter helpt de gewone man (en vrouw) tijdens het kopen van een
nieuwe woning: Walter zoekt de woning die bij je past, vertelt je wat de échte waarde is, en
helpt je met het uitbrengen van het perfecte bod. Alles op basis van data en technologie in
plaats van het onderbuikgevoel van je makelaar. Als CTO stuur ik ons team van software
engineers aan en ben ik verantwoordelijk voor al onze technologie.


