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PROFIEL
Meer als 16 jaar ervaring in software ontwikkeling met de nadruk op de ontwikkeling van internet
toepassingen in een object georiënteerde omgeving. De laatste 12 jaar daarvan met focus op de
ontwikkeling in LAMP (Linux,Apache,Mysql,php)
•
•
•
•
•
•

Opstellen van functionele analyses en wireframing
Implementatie van front – en backend projecten in php5 en zend framework
Relationeel database ontwerp, implementatie en beheer in MYSQL, phpmyadmin
Integratie van javascript en Jquery/Ajax functionaliteit
Page layout in sematisch correcte (X)HTML en css met oog voor SEO
Ervaring met ontwikkeltrajecten onder versiebeheer ( git, subversion)

OBJECTIEF
Helpen om internet toepassingen tot het best mogelijk einde te brengen door mijn expertise en
probleemoplossend vermogen ten volle in te zetten. Ik doe dit graag in een omgeving waar open
communicatie centraal staat, met ruimte voor creativiteit en initiatief en waarin ik proactief kan meedenken.
Meedenken niet alleen op software technisch gebied maar ook op het functionele terrein van het project.

PROFESSIONELE ACHTERGROND
2012 – heden

Freelance web developer
Lauweb
Sinds 2101 ben ik beschikbaar als freelance web developer.

okt 2008 – nov 2011

Lead web developer
Navitell
Volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitbreiding van
www.storynations.com
•
•
•

Functionele analyse en design (wireframes) van front – en backend
Ontwerp en implementatie van mysql database
Backend en frontend implementatie in php5 in combinatie met het zend
framework

Technische omgeving : Linux,apache,php5,zend framework, jquery,Tera-Wurfl, xml ,
gettext.

sept 2004 – okt 2008

Senior web developer
Agency.com
Ontwikkeling van corporate – en intranet sites, implementatie van mailing
campagnes, opzetten. van microsites voor events, produktlanceringen en
wedstrijden uitsluitend in een LAMP omgeving.
•
•
•
•
•

sept 2000 – okt 2004

Eurostar : implementatie diverse e-mail campagnes
Comet sambre : implementatie van drupal(5.0) gebaseerd cms
Nissan documents : document beheersysteem in php/drupal
DSM Agro forum : forum implementatie gebaseerd op BBpress
Andere : Atelia,bmw,Mitsubishi, McDonalds,Samsonite,Nivea

Senior solution engineer
IBM Business consulting
Deelname aan de full software lyfe cycle van verscheidene webgebaseerde
applicaties in de rol van technical lead, developer of software architect.
•
•
•
•
•

Euromut : Software architect
Mobistar : Backend developer
Group 3G – Quam : Technical lead
Switch nv : technical lead en frontend/backend development
Puilaetco : backend development

Naargelang de rol verantwoordelijk voor :
•
•
•
•
•

Technische analyse van de functionele behoeften
Design van de software architektuur
Database design
Implementatie van buisness logic(backend development) en front end
ontwikkeling
Deployment en testing

Technische (java gebaseerde ) omgeving : J2EE,IBM websphere AS en
development studio struts , hibernate, oracle database
Mei 1998 – aug 2000

Senior solution engineer
LMS International
Ontwikkeling van web gebaseerde sofwtare ter ondersteuning van geluids-, trillingsen duurzaamheidsonderzoek bij de constructie van (mechanische) produkten in een
java gebaseerde ontwikkelingsomgeving (J2EE, oracle db, CORBA).

sept 1996 – apr 1998

Software engineer
ICOS vision systems
Implementatie en ondersteuning van visie – en inspectie oplossingen voor gebruik in
halfgeleider en electronische assemblage industriën in C (embedded software) en
C++.

Maart 1993 – juli 1996

Support engineer
Professional interactive media centre, Full-Time
Support, validation, testing and special engineering of multi media applications
(VideoCD,CD-I, CD-ROM, MPEG encodering).
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Nederlands

Engels
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Frans

OPLEIDING
1988 – 1992

Industriële hogeschool van de gemeenschap Hasselt
Opleiding tot industrieel ingenieur in de elektronika aan de industriële hogeschool
van de gemeenschap te Hasselt ( het huidige XIOS te diepenbeek).

