
Dhr. T. de Koning, MSc 
Apollolaan 171 
1077 AS Amsterdam 

Google Amsterdam 
T.a.v. dhr. W. Hendricks 
careers.google.com 

Amsterdam, 29 oktober 2018 

Betreft: Sollicitatie Research Software Engineer 

Hello world…ik bedoel Google! (Oude gewoonte) 

Ik behoor tot de lucky few die zijn jeugddroom werkelijkheid zag worden. Deze 
droom? Tovenaar worden. Dingen doen die ondenkbaar leken, wensen in vervulling 
laten komen. Al heb ik niet de titel ‘tovenaar’ achter mijn naam staan, als software 
engineer doe ik precies dat. Niet met een toverstaf maar met code. 

En waar kun je als creatieve software tovenaar beter tot je recht komen dan bij het 
Hogwarts onder de tech-bedrijven? Google is voor mij een grote inspiratiebron; de 
randen opzoeken van de mogelijkheden van technologie, waarbij zowel de 
individuele gebruiker als de wereld an sich genieten van de voordelen die 
voortvloeien uit het werk van één bedrijf. Zelf ben ik nu twee jaar actief in de wereld 
van artificial intelligence en machine learning (deep learning) en ik verbaas me nog 
elke dag over de te gekke mogelijkheden van deze technieken! 

Ik heb een achtergrond in C en C++, en experimenteer af en toe met Python om mijn 
brein te blijven triggeren. Dit is de basis die mij een goede kandidaat maakt voor 
deze functie, maar waarom ik dé kandidaat ben zit ‘m in het volgende: ik leef voor 
onderzoek, vernieuwing en verbetering. Tijdens mijn masterstudie Computer Science 
heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van AI op verschillende 
cognitieve aspecten van het menselijk brein. Deze kennis gebruiken om 
baanbrekende tools neer te zetten maakt mij een gelukkig man. Dat Google deze tak 
van sport ook beoefent, is geen toeval: we weten allebei dat hier de toekomst ligt. 

Ik vertel graag meer over mijn toverkunsten tijdens een persoonlijk gesprek – of 
sollicitatiegame, of duo skydive-sessie (ik verwacht dat jullie ook in het 
sollicitatiegesprek alles behalve traditioneel zijn). Dus als jullie net zo enthousiast zijn 
over deze software wizard als hij over jullie, komt er nóg een wens uit! 

Met vriendelijke groet, 

Timo de Koning 

 


