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Curriculum Vitae 

 

NAAM: ADK 

Gewenste 

opdracht 

.Net, C# development  

Profiel ADK is een sympathiek en enthousiast IT-talent die alles in huis heeft om het tot een 

absolute topontwikkelaar te schoppen. ADK komt uit een echte IT-familie. Zijn 

interesse en talent voor programmeren en ontwikkelen kwam al van kinds af sterk naar 

voren en hij heeft de ambitie om zijn gave voor IT toe te passen in een professionele 

context. Tijdens de kennismakende gesprekken waren we het er snel over eens dat we 

via TRplus een professioneel succesverhaal voor ADK kunnen schrijven. Zijn vlotte 

babbel en vriendelijke uitstraling golden hierbij ook als een absoluut pluspunt. 

Reeds als jonge tiener experimenteerde ADK graag met verschillende 

besturingssystemen zoals Linux en verscheidene Windows versies. Dit experimenteren 

evolueerde echter al snel tot een sterke interesse in programmeren, waarin hij zich 

verder verdiepte tijdens zijn studies. In de context van zijn opleiding, ontwikkelde ADK 

o.a. reeds een eigen game met SFML en de front-end van een webshop in .NET & C#. In 

zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met Python, waarmee hij onlangs een eigen 

versie van het spel “Snake” namaakte.  

Motivatie ADK geeft aan dat een professionele carrière in ICT altijd zijn grote ambitie is geweest. 

Hij is overtuigd van zijn talent voor programmeren en is er sterk op uit om zich hierin 

verder te ontwikkelen in een professionele setting. Meer specifiek heeft C# voor ADK 

een streepje voor op andere programmeertalen.  

 

Persoonlijke gegevens     

Woonplaats  Schoten 

Geboortejaar  1993 

Geslacht  M 

 

Opleiding / Diploma / Certificaat / Cursus 

Omschrijving Instelling Periode 

Databanken CVOAntwerpen 2016-2018 

Programmeren 1, 2 en 3 CVOAntwerpen 2016-2018 

Gegevensabstractie -en structuren Universiteit Antwerpen 2013-2015 
 

Project Software Engineering Universiteit Antwerpen 2013-2015 

Inleiding Programmeren  Universiteit Antwerpen 2013-2015 

ICT 1 en 2 Artesis Hogeschool Antwerpen 2011-2012 

 

Talenkennis 

Nederlands Engels Frans 

Moedertaal Zeer goed Basis 
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Competenties 

 Basic Intermediate  Advanced 

Operating Systems Debian-based Linux  Windows 7, 8, 10 

Windows Server 2012 

Programming  Python C#, C++ 

Software Microsoft SQL Server Microsoft Visual Studios Microsoft Word en Excel 

Servers/Networking   Windows Server 2012 

Databases  tSQL  

 

 

 

 

 


