Curriculum Vitae

NAAM: YS
Gewenste
opdracht
Profiel

Motivatie

Java / Android development, PHP / HTML, C++, C#
YS is een vlotte, intelligente en plichtsbewuste dertiger die een sterke ambitie koestert
om via TRplus een stabiele carrière uit te bouwen als software developer. Hij heeft
doorheen voorgaande professionele ervaringen keer op keer bewezen dat hij over de
juiste wapens beschikt: een erg sterke en polyvalente technische bagage, een snel
leervermogen en een onvervalste doorzettersmentaliteit.
YS voelt zich thuis in zeer diverse technische omgevingen en kan terugvallen op
ervaring met heel wat verschillende programmeertalen. Hij stelt zich graag open voor
nieuwe uitdagingen en stelt zich hierbij graag op als een echte teamspeler.
YS beschikt over een sterke zelfkennis en weet zijn autisme erg goed te plaatsen.
Vanuit deze kennis is hij er rotsvast van overtuigd dat TRplus hem de nodige stabiliteit
kan bieden om zijn talent voor development ten volle aan te kunnen spreken. Hierbij
fungeert zijn 2 jaar oudere broer trouwens als een sterk referentiepunt, vermits die al
heel wat jaren succesvol aan de slag is als test engineer bij Passwerk.

Persoonlijke gegevens
Woonplaats
Geboortejaar
Geslacht

Herent
1987
M

Opleiding / Diploma / Certificaat / Cursus
Omschrijving

Instelling

Periode

Professionele Bachelor Toegepaste
Informatica

Erasmus Hogeschool
Brussel

Sep 2007 – feb 2017 (enkele
jaren studies moeten staken
maar nadien toch afgemaakt)

Talenkennis
Nederlands
Moedertaal

Engels
Zeer goed

Frans
Basis

1

Competenties
Basic

Intermediate

Advanced

Operating Systems

Windows 7, 8, 10

CICS

Programming

C++, C#, xml

JAVA, PHP, HTML, REXX,
Cobol, aspx.net

Software

Microsoft Office

Databases

SQL (Oracle, mySQL)

Ervaring
Bedrijf
Periode
Functie
Opdracht

Bedrijf
Periode
Functies
Opdracht

Bedrijf
Periode
Functie
Opdracht

vICTory, Sint-Joris-Weert
Sep 2017 – feb 2018
Software Developer Mainframe
Heel wat kennis en ervaring opgedaan met o.a. COBOL, PL1, DB2, REXX en CICS en
rond storage and recovery (TWS, IMS, WebSphere, SNA). Dit development werk
combineerde YS ook met onderzoekswerk.

Protime, Aartselaar
Feb 2016 – mei 2016 (stage)
Programmeur Ruby
Aanpassen van zoekfunctie in hun Project Management Software tool. Daarnaast
ook heel wat test driven development ervaring opgedaan.

Imagine-it, Brussel
Okt 2010 – dec 2010
PHP Developer
PHP code aanpassingen in ’t kader van een van hun websites zoals het invoegen van
een interactieve kalender.
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