Ymor breidt team uit met Kenneth Rienstra als IT Performance
Specialist
Utrecht – Ymor heeft per 1 januari Kenneth Rienstra (28) aangesteld als IT
Performance Specialist. Rienstra gaat bij verschillende klanten de performance van
bedrijfskritische applicaties monitoren en waar nodig optimaliseren. Hiervoor voert hij
performancetesten uit, rapporteert hierover aan de klant en geeft advies over de
vervolgstappen.
Na een studie bedrijfskunde was werken in de IT-branche geen voor de hand
liggende keuze, maar nadat hij een aantal jaar in dienst was bij verschillende
financiële organisaties, wist Rienstra dat zijn hart bij de IT lag. Dankzij een baan bij
Expleo leerde hij ‘on the job’ en met behulp van verschillende cursussen het
performancevak kennen. Naast het automatiseren van de IT-keten, was Rienstra met
een collega verantwoordelijk voor het testen van de performance. Waardevolle
ervaring die in zijn rol als IT Performance Specialist bij Ymor goed van pas komt.
Rienstra gaat dan ook vol enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan: “Ik heb mij de
laatste jaren meer gespecialiseerd in het performancegebied en Ymor is hierin
marktleider. Ze zitten zowel diep in de techniek als de business, en hun
dienstverlening is van hoog niveau. Het is daarom een organisatie waar ik nog veel
kan leren. Het motiveert me om op verschillende plekken te komen en de klant zo
goed mogelijk van dienst te zijn. De combinatie van consultancy en technologie
spreekt me dan ook enorm aan. Ik kijk uit naar de groei die ik in dit bedrijf kan
doormaken.”
Iman Alipour, Managing Director bij Ymor is blij met de nieuwe aanwinst: “Omdat
Kenneth al ervaring heeft op performancegebied, wilden we hem graag toevoegen
aan ons team. Daarnaast is hij nauwkeurig, sociaal en flexibel, waardoor we hem met
een gerust hart naar onze klanten kunnen sturen. We zien dat hij een drive heeft om
klanten zo optimaal mogelijk te bedienen met de juiste tooling. Hij is geknipt voor de
functie van IT Performance Specialist en we verwachten nog veel van hem bij Ymor.”
-----Noot aan de redactie: bijgevoegd een foto op hoge resolutie van Kenneth Rienstra.
Over Ymor
Ymor, onderdeel van Sentia Group, is een internationale ‘technology-enabled’ dienstverlener met
kantoren in Nederland (hoofdkantoor) en Denemarken. Ymor is gespecialiseerd in Application
Performance Management (APM), IT Operations Analytics (ITOA) en Artificial Intelligence Operations
(AIOps). Met behulp van slimme monitoring software en gespecialiseerde diensten, helpt Ymor haar
klanten te groeien van reactief naar proactief en zelfs preventief IT Management. Door diepgaand
inzicht te creëren in bedrijfskritische IT-ketens, krijgen klanten grip en controle over de IT-diensten die
zij hun eindgebruikers aanbieden. Meer informatie is te vinden via: www.ymor.com
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