CV

DIETER DAEMS
Als jonge vader van 2 kinderen heb ik verantwoordelijkheidszin en
weet ik mij flexibel op te stellen. Ik pas mij snel aan in een nieuwe
situatie en kan zelfstandig functioneren. Ook in een team ben ik een
aanwinst en probeer ik samen te werken met iedereen. Door mijn
affiniteit met technologie, probeer ik mijzelf continu verder te
ontwikkelen en nieuwe technologieën te bestuderen en deze
technieken aan te leren.

BELG, 18/02/1988
Hepmansbossen 24, 2450 Meerhout
0493/66.36.15
daemsdieter@gmail.com

Projecten

Nederlands / Engels

Samenwonend
2 kinderen

Vaardigheden
•

Generator voor het automatisch aanmaken van de komende
wachten. Inclusief een syncronisator voor het synchroniseren
van deze wachten naar een andere applicatie database.
Vergezeld van een progressbar voor visuele feedback –
Ziekenhuis Geel
o

•

•

Uitbreiden van een bestaande applicatie met functionaliteit
voor het toevoegen van wachtprestaties door
personeelsleden. Een overzicht formulier met filter
eigenschappen en Export functionaliteit voor het
afdelingshoofd. – Ziekenhuis Geel
o C#, WinForms, SQL

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

C#
.NET
Entity & Identity
Framework
ADO.net
SQL, noSQL
MongoDB
Javascript
jQuery
React
HTML
CSS
Sass

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Webshop - schoolproject
o C#, ASP.NET, MVC, EF, IF, API, HTML, CSS, JS

Website voor een kapperszaak en een bijhorende applicatie
voor het beheer van het klantenbestand.
HTML, CSS, JS
C#, WPF, ADO.NET

Quiz Spel in de browser
o

HTML, CSS, JS, jQuery, API

GIT
Visual Studio
Sql Server
Axure RP
Grunt
Nginx
Windows
Office
o Word
o Excell
Linux
Photoshop

Opleidingen

C#, ASP.NET, MVC, EF, IF, HTML, CSS, JS

Boekenbeurs applicatie en een bijhorende bibliotheek beheer
o C#, .NET, MVVM, EF

o
o

•

•
•
•

Tools

Applicatie voor het beheer van evenementen, registraties,
dranken en stock.
o

•

C#, WinForms, ADO.NET, multithreaded

Programmeren

Stage programmeren @ Ziekenhuis Geel
Graduaat programmeren @Thomas more Geel
2019 – heden
AAV @CVO DTL Herentals
2017 - 2019:
Deeltijds @Vakschool Geel
- 2006
CURSUSSEN:
- Javascript OOP principles
- FreeCodeCamp
- mongoDB

Werkervaringen
•

Website en hosting van SAWdesigns
o

•

Browser chat client voor REST API van toenmalige clan
o

•

PRODUCTIE OPERATOR - Ovi NV
07/09/2016 tem 24/12/2019
Conform productieplanning, monteren, instellen
en bewaken van één of meerdere productielijnen.
2008 – 2016
KOK - Taverne de Standspoort
HULPKOK - Brasserie Brigand
ORDERPICKER - Khuene & Nagels

HTML, CSS, JS, PHP, SQL

FreeCodeCamp Zipline projects: Simon game, rekenmachine,
random quote machine, leaderboard
o

•

HTML, CSS, Webspell, PHP, SQL

Tournament website
o

•

HTML, CSS, Bootstrap, PHP, SQL, API

Re-design en beheer van clanwebsite
o

•

HTML, Sass, JS, Websockets, JSON, API, Grunt

Website voor scrimmage statistieken en scores bij te houden
van wedstrijden
o

•

Wordpress, HTML, CSS, JS

UITREIKER - bPost
2020 - heden
Het uitreiken van briefwisseling, kranten en
pakjes

Jade, sass, JS, jQuery, React

Pokemon kaartenspel
o C#, WPF

https://github.com/DDaems
https://ddaems.be

