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רון קליין – קורות חיים
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052-5830588
מצב משפחתי:
נשוי+1, יליד 1976
משרה מבוקשת
מעוניין בתפקיד ראש צוות פיתוח בסביבת דוט נט
יכולות וכישורים
ניהול צוות פיתוח במתודולוגיות Agile, עם TDD ו- Continuous Integration, כולל אבני דרך וגרסאות. נסיון עשיר בפיתוח לסביבה מבוזרת ומרובת ליבות, נסיון רב בכתיבת קודOOP ובעיצוב תוכנה לפי עקרונות SOLID.
יחסי אנוש מצוינים, תקשורת מעולה עם צוותי פיתוח נוספים, כתיבת נהלים וסטנדרטים לפיתוח, יעוץ והכשרה, אוטודידקט;
קהילה וירטואלית
בעל בלוג מקצועי בתכנות (http://heblog.ronklein.co.il), מנהל פורום תכנות .net בתפוז, משתתף פעיל ב stackoverflow.
נסיון
2007-2010
Xsights Media
תיאור תפקיד
ר"צ ומנהל פיתוח בסביבת Agile, הובלת הצוות לגירסה הבאה של המוצר. עבודה Hands On, כולל הטמעת טכנולוגיות חדשות והטמעת נהלי פיתוח חדשים. Continuous Integration.
טכנולוגיות וכלי ניהול
Mingle, Pivotal-Tracker, C# 4.0, VS2010, SOA, WCF, Cassandra, log4net, OOP, OOD, SOLID, Final Builder, SVN
תיאור תפקיד
ר"צ ומתכנת בכיר בחברה שמשלבת זיהוי חזותי ב iPhone ובניידים אחרים. פיתוח תשתית SOA סקאלאבילית ומבוזרת בצד השרת, תוך שימוש נרחב ב Multi-Threading ו Reflection. אינטגרציה עם שירותים חיצוניים.
טכנולוגיות
C# 3.5, WCF, ReST, Ninject (DI), Linq, Retlang, MMS, HTTP, NUnit, Moq, T-SVN, log4net, VS2008, OOP, OOD, SOLID, CDN
2006-2007
Oberon Media – ר"צ פיתוח
תיאור תפקיד
ניהול צוות של 5 מפתחים במשך שנה. הצוות פיתח רכיבי Business Objects מעל ORM תוך שימוש נרחב ב Caching, לצד אפליקציות Web מודולריות שמהוות תשתית לפרוייקטים.
טכנולוגיות
C#, ASP.Net 2.0, NHibernate, MS SQL Server 2000, IIS, Prototype (JS), Web Services, VS2005, Akamai
1998-2006
עצמאי – פיתוח תוכנה 
תיאור תפקיד
ניהול פרויקטים ופיתוח תוכנה לפי דרישה. עבודה כיחיד וכחלק מצוות.
טכנולוגיות
C#, VB.Net, VB6, DCOM, MS SQL Server 2000, MS Access, VBA
1997-2005
ג'ון ברייס ומכללת רמת גן – מרצה בקורסי תכנות

קורסים בפיתוח תוכנה ובפיתוח אפליקציות מבוססות Web. VB6 MCT.
השכלה וקורסים
2007
ניהול במתודולוגיית Scrum – קורס
2000-2004
אוני' ת"א ,B.A מתמטיקה ופילוסופיה.
אוני' ת"א, תעודת הוראה במתמטיקה.
שפות: עברית שפת אם; אנגלית ברמה טובה מאוד
פרטים נוספים: שירות צבאי מלא בחיל המודיעין. ממליצים ע"פ דרישה.

