Curriculum Vitae

NAAM: WDT
Gewenste
opdracht
Profiel

Motivatie

C# & Java development
WDT omschrijft zichzelf als een punctueel iemand die zich kan onderscheiden van de
rest door een sterk doorzettingsvermogen en een plichtsbewuste mentaliteit. Die
eigenschappen beschouwt hij als sterke troeven van een succesvolle software
developer en geeft hem het nodige vertrouwen om dit talent verder professioneel uit
te bouwen.
WDT bouwde recent 2,5 jaar effectieve werkervaring als software developer op bij KU
Leuven. Binnen zijn functie werd hij betrokken bij diverse projecten, gebruikmakend
van verscheidene tools en programmeertalen. Zelf beschouwt hij C# als zijn technische
speerpunt, maar ook rond Java heeft WDT de nodige kennis en ervaring opgebouwd.
WDT is er rotsvast van overtuigd dat de extra coaching vanuit TRplus hem in staat zal
stellen om zijn talent voor software development opnieuw ten volle te kunnen
aanspreken. Hij kijkt er enorm naar uit om opnieuw stabiliteit en een gevoel van
meerwaarde te ervaren in de context van een professionele functie.

Persoonlijke gegevens
Woonplaats
Geboortejaar
Geslacht

Heverlee
1987
M

Opleiding / Diploma / Certificaat / Cursus
Omschrijving

Instelling

Periode

Graduaat Informatica
Secundair onderwijs ASO –
Wetenschappen-Wiskund (8 uur)

Groep T, Leuven
Montfort College, Rotselaar

2011 – 2014
1999 - 2006

Talenkennis
Nederlands
Moedertaal

Engels
Zeer goed

Frans
Basis

1

Competenties
Basic
Operating Systems

Intermediate

Linux

Advanced
Windows 7, 8, 10
Windows Server 2012

Programming

Java, VB, HTML, CSS,
Javascript

C# (.Net)

Software

Microsoft Visual Studios,
Netbeans, Eclipse

Microsoft Office

Databases

MSSQL

Ervaring
Periode
Functie

Opdracht

Periode
Functie

Opdracht

KU Leuven
12/2015 – 06/2018
C# & Java Developer
Onderhoud, uitbreiding en support van:
Java desktop applicatie
C# winforms mobiele applicatie
MSSQL database
Ontwikkeling van nieuwe .Net web forms applicatie

SIE Hasselt (in kader van thesis Informatica)
2013 – 2014
C# & Java Developer
Ontwikkeling mobiele applicatie voor overname tweedehands wagens:
Front-end: voor de gebruikers Android, iPad tablets en een website
Back-end: asp.net mvc 4
Database: MSSQL server
Mede verantwoordelijk voor back-end van het programma

2

