Bjorn Smeets
Innovatie en vernieuwingen zijn altijd al een zeer grote persoonlijke motivatie geweest voor mij. Het is om die reden dat ik zoveel
jaar geleden een opleiding in de IT heb gevolgd en hierin een carrière ben begonnen. Momenteel geef ik IT-opleidingen bij VDAB en
Syntra Limburg, en kan ik binnen deze organisaties ook meehelpen met het vernieuwen van de opleidingen en de gebruikte
methodes/werkwijzen. Ik merk echter dat ik mijn creativiteit op gebied van innoveren hier niet volledig in kwijt kan, en ben
momenteel dus op zoek naar een functie waarin ik mijn passie voor innovatie en mijn kennis van IT kan toepassen op reeds
lopende of nieuwe projecten.
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Rijbewijs A, B, BE

Kwaliteiten







Communicatief
Teamwork
Creatief
Innovatief
Analystisch
Gedreven

Vaardigheden
PHP
JavaScript
SQL
HTML en CSS

Instructeur PHP Webontwikkelaar

VDAB || Heverlee – Genk || feb 2015 – heden
September 2018 - heden: Genk (T2-campus)
Februari 2015 - Augustus 2018: Heverlee









Informeren, opvolgen, begeleiden en coachen van cursisten binnen de
opleiding PHP Webontwikkelaar
Screenen van potentiële IT-cursisten
Geven van workshops zoals Mijn Loopbaan voor burgers
Schrijven van cursussen
Meehelpen bij de organisatie en het verloop van evenementen
Organiseren en meehelpen bij diverse projecten
Nieuwe collega's begeleiden door middel van peterschap
Ingangsexamens afnemen en verbeteren, en deelnemen aan
jurygesprekken voor nieuwe instructeurs

Voor meer informatie, zie www.bjornsmeets.be/
Docent avondopleiding

Syntra Limburg || Genk || sep 2019 – heden
Schooljaar 2020-2021: Java Developer jaar 1
Schooljaar 2019-2020: Backend Developer jaar 1



Taakinhoud: cursus schrijven, lesvoorbereidingen maken, lesgeven
(zowel in het centrum als online) en coachen van cursisten
Lid van de innovatiecommissie "Developers opleidingen".

Docent avondopleiding

●●●●●

PCVO Limburg || Maasmechelen || sep 2020 – jan 2021

●●●●○

Eén semester de opleiding “Programmeren in C#” gegeven

●●●●●
●●●●○

Talenkennis
Nederlands
Engels

●●●●●
●●●●○

Attesten/certificaten
 Animator in het Jeugdwerk
 Nijverheidshelper

Werkervaring (vervolg)
Software Developer

Mariaziekenhuis Noord-Limburg || Overpelt || aug 2013 – jan 2015





Ontwikkelen van interne web- en desktop-applicaties in een .NET omgeving
Projectleider voor WPF-applicatie in MVVM-structuur voor 19"-touchscreens
Ondersteuning bieden in het netwerkbeheer
Meedraaien met interne helpdesk en wachtdienst

Opleidingen
Docent avondopleiding

Syntra Limburg || Genk || 2020 – 2021 || nog lopende
De opleiding Team-coach vindt plaats wekelijks op dinsdagavond .
Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:
 Assertiviteit & sociale vaardigheden (reeds afgelegd)
 Leiding geven (reeds afgelegd)
 Individueel coachen & motiveren (momenteel lopende)
 Personeelsbeleid & teamcoaching (start op 19/04/2021)
Specifieke lerarenopleiding

CVO LIMLO || Diepenbeek || 2013– 2016 || Diploma behaald
Geslaagd met onderscheiding.
Elke week op zaterdag van 8u30 tot 14u00, en sporadisch ook op dinsdag- en/of
donderdagavond.
Voor meer informatie omtrent stages, zie www.bjornsmeets.be/
Professionele Bachelor Toegepaste Informatica

PHL || Hasselt || 2010– 2013 || Diploma behaald
Geslaagd met onderscheiding in de specialisatierichting "Applicatieontwikkeling".





Prijs gewonnen voor beste eindverhandeling in de specialisatierichting
"Applicatieontwikkeling" voor mijn eindverhandeling "Het gebruik van Crystal
Reports binnen .NET, en het belang van objecten hiervoor."
Teamleider van het development-team van het eindproject in opdracht van UD
Woonlabo.
Stage gelopen in Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

Voor meer informatie omtrent eindproject en stage, zie www.bjornsmeets.be/

