
 

Curriculum Vitae 

 

NAAM: Bert 

Gewenste opdracht Back-end & full stack development: C#, Java & Rust  
Profiel Bert is een senior Back-end & Full-stack ontwikkelaar op Masterniveau die beschikt 

over een erg breed interesseveld. Zijn voorliefde voor ICT weerspiegelt zich niet 
enkel in zijn studietraject. Ook in zijn vrije tijd verdiept Bert zich graag in nieuwe 
technologieën.  
Zijn analytisch redeneervermogen stelt hem in staat om problemen in een erg 
vroeg stadium te detecteren en op te lossen. Dit maakt van hem de ontwikkelaar 
die iedereen graag in z’n team wilt. De grootste voldoening haalt hij uit het 
succesvol implementeren van complexe materie en het kwalitatief van A tot Z 
afwerken van projecten. Bert z’n voorkeur gaat uit naar back-end C# development 
waarin hij zich de afgelopen jaren tot een echte specialist heeft ontwikkeld. 
Daarnaast is hij ook inzetbaar voor Java development.  

Motivatie Bert beschikt over een juiste mentaliteit en gezonde ambities. Hij is er namelijk 
sterk op uit om zijn talenten en troeven optimaal te kunnen aanspreken in een 
professionele context waarin hij een voelbare meerwaarde kan betekenen. TRplus 
beschouwt hij hierbij als de ideale omkadering om zijn professionele ambities te 
kunnen waarmaken.    

 

 
Persoonlijke gegevens     

Woonplaats  Gent 
Geboortejaar  1988 
Geslacht  M 

 

 
Opleiding / Diploma / Certificaat / Cursus 

Omschrijving Instelling Periode 
Master Ingenieurswetenschappen: 
computerwetenschappen - 
software engineering 

UGent 2009-2011 

Bachelor Toegepaste Informatica UGent 2006-2009 

 

 
Talenkennis 

Nederlands Engels Frans 
Moedertaal Zeer goed Basis 

 



 

 

Competenties 

 Basic Intermediate  Advanced 

Operating Systems Linux  Windows 

Programming C, C++, Python, CSS, 
HTML, Haskell 

Rust, JavaScript, 
TypeScript, Angular, 
React 

C#, Java, SQL 

Software NodeJS Git, SVN, ILSpy/dnSpy, 
MS Office, 
PowerShell/Windows 
Terminal 

Visual Studio, IntelliJ 
IDEA 

Databases MongoDB, MySQL, 
PostgreSQL 

Microsoft SQL Server, 
OracleDB 

 

 

 
Ervaring  

 UGent 

Periode 2015 – 2020 

Functie Software Developer 

Opdracht  Developer  OASIS studentenadministratieplatform:  

- Bestaande Java applicatie, gebruik makend van 
OracleDB, Hibernate, Swing, Spring, en custom 
frameworks. 

- Gevarieerd werk aan de backend en de Swing-
client. Aanpassingen en bug-fixing, maar ook nieuwe 
schermen en volledig nieuwe modules. 

- Enkele complexe (SQL) databasetaken, e.g. 
datamigratie tussen databases, optimalisatie van 
complexe materialized views. 

Architect/Developer voor SHERPA:  

- "Spring-based Higher Education Rapid 
Programming Architecture" 

- O&O, architectuur en development voor state-of-
the-art application framework. 



 

- Backend met Oracle DB, Java Spring (Boot); 
verschillende front-end versies, met Angular 1.6/2, 
Typescript, React, ES6. 

 

 4Dvision Antwerpen 

Periode Oktober 2013 – oktober 2014 

Functie IT Consultant 

Opdracht  Developer voor planningsapplicatie voor groot 
industrieel schoonmaakbedrijf: 

- Implementatie van het datamodel en CRUD 
webpages in .NET 4.0 en SQLServer 2008/2012. 

- Complexe database setup, die een oude, slecht 
onderhouden database op transparante manier 
combineert met een tweede, nieuwe database.  

O&O voor nieuwe versie van de intern gebruikte 
tools en frameworks: 

- Onderzoek naar de laatste nieuwe technologieën 
(voornamelijk front-end) om een modern, RESTful 
applicatie framework te bouwen. 

- Voornamelijk gericht op nieuwe JavaScript en 
HTML5 technologieën, zoals Bootstrap, KnockoutJS 
en AngularJS. 

- Uiteindelijk resultaat: kleine demo van een 
Bootstrap-AngularJS setup, met standaard Angular 
functionaliteit, custom directives, services en 
routing. 

Design and development voor werkorder aanvraag- 
en planningsapplicatie voor een groot psychiatrisch 
centrum: 

- De applicatie voorzag de mogelijkheid voor niet-
technisch personeel om technische defecten 
kenbaar te maken en voor bevoegd personeel om 
het vereiste technisch personeel toe te wijzen aan 
deze taken. 

- Werkte aan het project van de requirements 
analyse samen met de klant, tot de oplevering van 
de eerste definitieve versie. 



 

Design and development voor prototype van een 
mailinglistapplicatie voor een financieel consulting 
bedrijf: 

- De applicatie hield data bij van klanten, 
mailinglisten, mail templates en voorzag de 
mogelijkheid om automatisch gepersonaliseerde 
mails te sturen naar alle klanten toegewezen aan 
een specifieke mailinglist. 

- Werkte samen met collega/coach van 
requirements tot prototype. 

 

 Volvo IT Gent 

Periode December 2011 – augustus 2013 

Functie Application Developer 

Opdracht  Architect project status monitoring tool: 

- Kleine tool die een overzicht van de status van 
interne softwareprojecten kan geven, inclusief 
eenvoudige workflow logica. 

- Werkte aan het initiële high-level design en 
communiceerde met stakeholders i.v.m. functionele 
en technische vereisten. 

System Analyst construction equipment sales tool: 

- Complex project dat multimedia data linkte aan 
technische data, gecombineerd met een 
werfsimulator en intelligente analyse, teneinde 
automatisch suggesties te geven aan verkopers voor 
de vereiste werfwerktuigen. 

Onderhoud voor twee technologisch gelijkaardige, 
complexe interne applicaties: 

- Allebei grote, relatief oude .NET 3.5/SQLServer 
2005/2008 projecten. Voornamelijk onderhoud, met 
af en toe implementatie gevraagde aanpassingen.  

 


