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David Hut nieuwe CTO van Denit
Per 1 oktober is David Hut aangesteld als CTO van Denit. Strategie, visie en

techniek komen samen in zijn nieuwe rol als Chief Technology Officer.

Hut heeft de afgelopen drie jaar bij Denit gewerkt als Systems Architect, waarbij hij onder

andere klanten heeft geassisteerd in pre- en after sales trajecten. Daarnaast hield hij zich ook

veel bezig met Denit’s interne infrastructuur. Voor deze functie was Hut ruim 15 jaar werkzaam

als CTO van Hosting.nl.

 

"Containers en aanverwante dienstverlening hebben we volop in ontwikkeling, maar de blik ligt

zeker ook al op toepassingen van Artificial Intelligence en zelfs Quantum Computing lonkt",

zegt Hut. "Ik kijk er naar uit om deze ontwikkelingen samen met ons team om te zetten naar

concrete dienstverlening."

 

Hut zal zich onder andere bezighouden met het vormen van een intern infrastructuur-team en

zich richten op research naar productontwikkeling en dienstverlening richting ISV’s.

⏲

https://www.linkedin.com/in/davidhut/


Kennis en kunde

Edwin Cornelissens, managing director van Denit, vertelt dat de aanstelling van Hut een

logische stap was. Hij benadrukt dat Hut altijd nauw betrokken is geweest bij het bedrijf door

zijn adviserende rol richting het management.

 

“Denit heeft als doel om het dienstenportfolio uit te breiden met kwalitatieve diensten die

volledig geënt zijn op softwareontwikkelaars. Denk daarbij aan containerisatie-technologie,

OTAP-tooling en public cloud-oplossingen. Met de ervaring, kennis en kunde van Hut zijn wij

verzekerd dat onze platforms altijd uitstekend presteren en dat we daarnaast ook nieuwe

innovatieve diensten voor ISV’s kunnen gaan introduceren.”

Over Denit
Denit is een managed cloud solution provider uit Amsterdam, gespecialiseerd in het ontwerpen,

bouwen en beheren van maatwerk cloud oplossingen die maximaal bijdragen aan het online

succes van onze klanten. We beschikken over een eigen netwerk en VMware cloud platformen.

Sinds de oprichting in 1999 hebben we klantgerichtheid, proactiviteit en ontzorging hoog in het

vaandel staan. Al onze oplossingen zijn op abonnementsbasis af te nemen: gewoon betalen naar

verbruik. Wel zo van deze tijd.

Denit. Personal Cloud Solutions.

https://denit.nl/
https://www.denit.nl/


OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.
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