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Categorie B

WERK ERVARING
2014-*

ABO Service, Fulltime geoutsourced aan Lanckriet NV, welke

verantwoordelijk is voor Exellent, Expert en ConnectIT.
Hiervoor server migratie gedaan, code geoptimaliseerd zodat alles terug
vlot draaide. Tal van kleine extras bij geprogrammeerd, Ticketing
systeem ontwikkeld.
Ook extra modules ontwikkelen voor prestashop.
2011-2014
EPYC NV, is gespecialiseerd in E-Learning.
Ik heb hier een heel gevarieerd taken pakket, gaande van kleine
applicaties, oefenframework, digitale schoolboeken, websites, HTML5
apps.
Hiervoor werk ik steeds met PHP en in sommige gevallen in combinatie
Adobe Flex/Flash, voor de user interface.
Ook regelmatig in bestaande en nieuwe projecten modules ontwikkelen
voor statistieken en rapporten.
Enkele voorbeelden:
• Die Keure Boek E Hierbij worden bestaande boeken verwerkt op
de server en kan de klant deze verrijken met allerhande assets.
• Typ-Top, Dit is een online dactylo oefenplatform

•

http://computerwijs.deboeck.com
http://rijbewijsoefenen.be/ Hiervoor het oefenplatform
ontwikkeld,

•

cms opgezet en grote stukken van de site.
http://digiatlas.deboeck.com/: Digitale Atlas

2008-2011

Blueberry media, is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen
van websites en internet applicaties.
Mijn taak bestond er voornamelijk in het onderhouden en ontwikkelen
Flex/actionscript 3.0 Applicaties, als ook de ZendAMF PHP services.
Het grootste project was online-magazine.nl, hiervoor de editor
ontwikkeld, tal van cron-jobs om alle assets te verwerken en aan te
bieden voor de verschillende platformen, Flash, AIR, IOS, HTML5.
Verder heb ik ook tal van kleine en middelgrote websites ontwikkeld,
hiervoor kreeg ik meestal van de designers enkele template pagina's en

moest ik deze gebruiken om de site mee te ontwikkelen, MYSQL database
ontwerpen, CMS modules maken en uiteraard de website zelf, enkele
voorbeelden:
• http://www.housingsolutions.nl/
• http://www.hetvishuis.be/
Hierbij werd telkens gebruik gemaakt van Zend Framework en MYSQL.
Schooljaar 2006-2007
Werkzaam als jobstudent bij webbureau meridian.be.
Hier bestond mijn taak er in om alle Web gerelateerde opdrachten af te
handelen, als ook het optimaliseren van oudere projecten.
Al na enkele weken na mijn aankomst vertrok hun developer en kwamen
alle projecten naar mij.
Ik kreeg meestal een korte briefing en een Photoshop bestand met de
lay-out, hierna moest ik dit die projecten zelfstandig uitwerken.
Een van de grootste projecten destijds was een website voor de Volvo in
Golf China, http://meridian.be/?p=94, hiervoor ontwikkelde de
website, het cms, newsfeed.
Schooljaar 2005
Stage bij webbureau Deluxe.be, hier moest ik een Actionscript 2.0
geschreven content management syteem maken, met de achterliggende
AMFPHP services. Als ook tal van andere kleine flash sites.
Schooljaar 2003
Stage in een computer winkel bisshop te Knokke.
Mijn taak was in de eerste week de verantwoordelijkheid te hebben over
de winkel. Ook een programma die je maakte om offline een pagina's en
die alles online te zetten op een ftp. Dit was nog in Visual Basic 6.
Ook moest ik helpen bij de technische dienst om computer te
testen/assembleren/herstellen.
VAARDIGHEDEN
Talen
•
•
•

Nederlands, Moedertaal
Engels, vloeiend spreken, goed schrijven
Frans, vloeiend spreken, schrijven matig

Web / Programmeren
•

•
•
•

PHP goede kennis en veel ervaring, meestal in combinatie met Zend Framework,
zowel complexe scripts als voor simpele modules, ook goede kennis en ervaring
met Symfony en Silex.
HTML5, steeds beter, meestal gebruik ik hierbij Jquery en KineticJS
Javascript, goede kennis, mijn goede kennis van Actionscript kom hier vaak van
pas.
Adobe Flex/Flash/Air/Actionscript, erg goede kennis en veel ervaring.

Multimedia
•

Illustrator, Photoshop, goede kennis.

Office
•

Word, Excel, Access goede kennis.

Versie Controle
Git, SVN, goed, altijd met versie beheer gewerkt.

•

Databases
MYSQL, zeer goede kennis, zeer complexe database en query's ontworpen.
Mongodb, mattige kennis, enkele kleine logging programma's mee gemaakt en
ook enkele prototypes gemaakt om te kijken wat mogelijkheden er van zijn.

•
•

OPLEIDING
Hoger onderwijs

2003-2008: Multimedia en Communicatietechnologie – Provinciale
Industriële Hogeschool, Kortrijk

Middelbaar onderwijs

2001-2003: Informatica Beheer – Koninklijk Atheneum, Assebroek
1997-2001: Economie Wiskunde – Koninklijk Atheneum, Knokke

HOBBY's
•
•

Koken
Fotografie (Flickr)

