Jago Pauwels
Contactgegevens zijn niet beschikbaar in deze versie.
Indien u een exemplaar wenst dat deze gegevens wel bevat
kan u contact met me opnemen via onderstaande website.
www.jagopauwels.be
Geboren op 2 april 1987 te Lokeren
Moedertaal: Nederlands
Overige talen:Vlot Engels, matig Frans.

O N D E RW I J S
Hoger onderwijs
KaHo Sint-lieven — Gent, 2005 ~ 2008
Bachelor in de elektronica - ICT, afstudeerrichting ICT. Met onderscheiding.
Stage via het Erasmus programma aan de Århus universiteit te Denemarken.

VAARDIGHEDEN
Besturingssystemen
•
•
•
•

Mac OS X
Linux
Windows
Windows server 2003

Netwerktechnologieën
• Cisco CCNA 1, 2 en 3

Programmeertalen
• Java, J#

Web technologieën
•
•
•
•
•
•
•

XML
HTML
CSS
Javascript
PHP
ASP.NET
MySQL

Multimedia
• Aperture
•
•
•
•
•
•

Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Adobe Soundbooth
Adobe Flash
3D Studio Max

• C++, C#

W E R K E RVA R I N G
Software Advies — oktober 2008 ~ februari 2009
Software Advies is een consultancy bedrijf gevestigd te Antwerpen. Via hun heb ik gewerkt bij Zetes te Brussel bij
de afdeling Goods ID waar ik instond voor de implementatie van software op Windows Mobile en Windows CE
voor barcodescanners.

Generix Group Benelux — maart 2009 ~ november 2009
Generix Group is een internationale speler op het vlak van Electronic Data Interchange, een standaard voor het
elektronisch verzenden van bestellingen, facturen, enz. Mijn taak binnen het bedrijf was de implementatie van de
omzetting van een EDI naar een leesbaar bericht voor het software pakket van de leverancier.

Universiteit Gent — december 2009 ~ heden
Lid van het OASIS team dat instaat voor de implementatie van een nieuw systeem voor onderwijs administratie
en beheren van de studenten informatie.

S C H O O L P RO J E C T E N
Vesta — Project binnen de opleiding Professional bachelor ICT
Vesta is een backupservice geschreven in C#. Om een vooraf gedefinieerd tijdsinterval wordt er een volledige of
incrementele back-up genomen.

The Spot — Project binnen de opleiding Professional bachelor ICT
The spot is een website waarop men plaatsen zoals cafés, restaurants, hotels en clubs kan beoordelen en
voorzien van commentaar. Dit project is geschreven in ASP.NET en maakt gebruik van de Flickr en Google maps
API.

Website electronic engineering department — Project binnen het Erasmus programma.
Ter vervanging van de stage op het einde van mijn studie bachelor ICT heb ik er voor gekozen om via het
Erasmus programma een project te doen in Denemarken aan de Århus universiteit. Dit project hield het maken
van een interactieve website in met als doel nieuwe studenten te informeren en een online ontmoetingspunt te
vormen voor huidige studenten.

HOBBY'S
Sinds 2004 begeleid ik elke zomer als monitor een kamp van de Christelijke Mutualiteit. Sinds 2009 heb ik hierbij
ook een cursus voor hoofdanimator gevolgd.
Ik ben gepassioneerd door fotografie. Mijn foto’s kan u terugvinden op www.fotos.jagopauwels.be

