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TALEN
Nederlands
Engels
Frans

Moedertaal
Zeer goed
Matig

Informaticus
Universiteit Gent | December 2009 - heden
Het OASIS team maakt software voor de onderwijs administratie en
het beheren van student gegevens. In dit team sta ik in voor het
ontwikkelen, testen en vormgeven van de web-applicatie, uitbreiden
van de services, communicatie naar externe systemen zoals SAP en
de Vlaamse overheid (DHO), extractie van data uit OASIS via
JasperReports, genereren van diplomas en getuigschriften, software
installaties, tweedelijns gebruikersondersteuning en permanentie
tijdens cruciale periodes.
Huisbewaarder
Universiteit Gent | December 2015 - heden
Als huisbewaarder van het congrescentrum Het Pand ben ik
ve ra n t w o o rd e l i j k vo o r h e t o p e n e n e n s l u i t e n va n h e t
congrescentrum, ook tijdens weekends en feestdagen. Tevens ben
ik het eerste aanspreekpunt bij problemen buiten de werkuren.

VAARDIGHEDEN
Java
JasperReports
C++
C#
UML
Spring
Hibernate
Wicket
CSS
XML
HTML
Javascript
SQL
PHP

INTERESSES
Reizen, koken en fotograﬁe

Junior Consultant
Generix Group Benelux | Maart 2009 - November 2009
Generix Group is een internationale speler op het vlak van Electronic
Data Interchange (EDI), een standaard voor het elektronisch
verzenden van bestellingen, facturen, enz. Mijn taak binnen het
bedrijf was de implementatie van de omzetting van een EDI bericht
naar een leesbaar bericht voor het software pakket van de klant.
Junior Consultant
Software Advies | Oktober 2008 - Februari 2009
Software Advies is een consultancy bedrijf gevestigd te Antwerpen.
Via hen was ik werkzaam bij Zetes te Brussel bij de afdeling Goods
ID waar ik instond voor de software voor Windows Mobile/CE
toestellen.

ONDERWIJS
Bachelor in de elektronica - ICT, afstudeerrichting ICT
KaHo Sint-Lieven | Gent, 2005 - 2008 | Met onderscheiding
Ter vervanging van de stage op het einde van mijn studies koos ik er
voor om via het Erasmus programma een project te doen in
Denemarken aan de Århus universiteit. Dit project omvatte het
maken van een interactieve website met als doel nieuwe studenten
te informeren en een aantrekkelijk online ontmoetingspunt te
creëren voor huidige studenten.

