Laurens

Junior IT Consultant
Laurens is zeer leergierig. Het oplossen van puzzels, vraagstukken en problemen heeft hem
altijd al aangetrokken. Eerst heeft Laurens ervaring opgedaan als junior Java, Oracle en BI
consultant, waaronder veel als 3e lijns helpdesk. Door middel van loopbaanbegeleiding
heeft hij geleerd dat hij zijn passie voor mensen helpen moet volgen. Het liefst in een
interne ICT helpdesk omgeving, waar hij zijn brede kennis van computers, programma’s en
data kan gebruiken om mensen op een dagelijkse basis verder te kunnen helpen.

Vaardigheden
1-2 jaren ervaring

2 -5 jaren ervaring

MicroStrategy

X

SQL

X

UML

X

Data Modeling

X

MS Office

X

Java

X

Angular 2

X

HTML

X

CSS

X

Javascript/Typescript

X
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Werkervaring
Junior BI Consultant
Crosspoint Solutions, Februari 2019 – Heden, HeRoes app (MicroStrategy, MYSQL)

Nadat ik een interne studie MicroStrategy heb afgerond, ben ik bij Crosspoint Solutions gestart
met de Creatie van de HeRoes app; een MicroStrategy mobile app (Android, IOS). Deze app
maakt het mogelijk voor gebruikers om efficiënter samen te werken, dankzij transparantie en
het connecteren met de juiste mensen.
Mijn Rol:
-

de zakelijke vereisten verzamelen;
het data model definiëren;
maken van het project voor Android en IOS met metadata op de database
ontwikkeling en beheer van de database en opgeslagen procedures in MYSQL;

Junior Oracle Consultant
Axi, Augustus 2017 – November 2018, Extra features (Oracle Forms, Oracle PL/SQL)

Ik ben begonnen als Junior Oracle consultant bij Axi in 2017. Mijn opdracht bestond uit het
programmeren van extra features voor verschillende klanten en projecten. Hierbij gebruikte ik
Oracle SQL, Oracle batch en Oracle forms.
Mijn rol:
-

-

3e lijns helpdesk, bugs fixen als het probleem niet opgelost kon worden door de
helpdesk.
bouwen en implementeren van nieuwe features.
bouwen van facturatie templates en deze aan de database linken.

Junior Java Consultant
CSC, September 2016 – Mei 2017, Nieuwe Features (Java, HTML, CSS, JavaScript, Angular 2)

Ik ben vanuit mijn opleiding bij CSC terecht gekomen en heb daar als Junior Java consultant
gewerkt aan de volgende projecten:
-

-

Een applicatie voor studenten in hun laatste jaar van de middelbare school
(doorlopend). Door middel van grote enquêtes onderzochten wij wat eventueel een
goede vervolgopleiding (bachelor of master) zou zijn. Dit was een Java + Angular 2
project.
De notaris applicatie van de Vlaamse overheid. Ik ontwikkelde hier zowel nieuwe
features en bug fixing als 3e lijns helpdesk. dit was een Java project.
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Mijn rol:
-

3e lijns helpdesk en bugs fixen als het probleem niet opgelost kon worden door de
helpdesk
bouwen en implementeren van nieuwe features
bouwen van facturatie templates en deze aan de database linken

Opleidingen
Professionele Bachelor in Toegepaste Informatica
Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, 2011 – 2016
Afstudeerrichting: Back-end programmering
Hoofdtalen:
Java back-end (incl. communicatie met databases / andere applicaties)
SQL Angular front-end met typescript, html, css (incl. communicatie met een Java back-end via REST API
call)
React
Android development (Java)
Aanvullende talen / tools:
Mongodb
Hive
OS400
C++
.NET

Andere opleidingen
-

MicroStrategy Fundamentals, Agiliz, 2019

-

Consultancy Vaardigheden, Cevora, 2019

Team Player

Teamwork levert het meeste op in mijn ervaring.

Learning

Altijd enthousiast om te leren van anderen en mijn kennis
te delen.

Nederlands

Moedertaal
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Engels

Zeer goed mondeling, schriftelijk redelijk / goed

Frans

Gemiddelde kennis
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