Curriculum Vitae

NAAM: WM
Gewenste opdracht
Profiel

Motivatie

Java development
WM is een intelligente twintiger met een erg sterk leervermogen die de ambitie
koestert een stabiele, professionele carrière uit te bouwen als software developer.
Die ambitie heeft zich al van kinds af aan opgebouwd. WM heeft namelijk altijd erg
veel interesse en talent getoond voor ICT, hetgeen zich ook heeft vertaald in zijn
studies Computerwetenschappen aan de KU Leuven en zijn ICT-gefocuste
vrijetijdsbesteding. Doorheen zijn Master studies heeft WM uiteindelijk beslist het
studeren achter zich te laten en in te ruilen voor de praktijk als developer bij
TRplus. Dit doet WM met een sterke en gevarieerde technische bagage, waarbij
zijn hoofdfocus ligt op Java en VB.net.
WM beschikt over een sterke zelfkennis en heeft een goed inzicht in de
aandachtspunten die voortkomen uit zijn autisme. Van daaruit is hij er sterk van
overtuigd dat de coaching vanuit TRplus voor hem een groot verschil zal kunnen
maken om met het volle zelfvertrouwen te tonen waartoe hij als
softwareontwikkelaar in staat is. Binnen die functie koestert hij dan ook de ambitie
om zich zo snel als mogelijk verder te ontwikkelen tot een echt expert.

Persoonlijke gegevens
Woonplaats

Wortel

Geboortejaar

1996

Geslacht

M

Opleiding / Diploma / Certificaat / Cursus
Omschrijving
Wetenschappen – Wiskunde
Bachelor Burgerlijk Ingenieur
Bachelor Informatica
Master Computerwetenschappen

Instelling
Klein Seminarie
Hoogstraten
KU Leuven
KU Leuven
KU Leuven

Periode
2008 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2018
2018 - 2019

Talenkennis
Nederlands
Moedertaal

Frans
Basis

Engels
Zeer goed
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Competenties
Basic

Intermediate

Operating Systems

Advanced
MS 7, 8, 10
Ubuntu 14.04

Programming

Python

Java, C

VB.Net, HTML

Software

Maple

Matlab

MS Office, MS Visual
Studio, Eclipse Platform,
Kile

SQL

MS Aras

Databases

Professionele werkervaring
Periode
Functie
Opdracht

Albert Heijn
Juli 2019 - heden
Winkelbediende/magazijnier
Rekken vullen en magazijnier.
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