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 DOELSTELLING 
Leergierige digirati welke een toffe werkervaring achter de rug had bij VZW Jong als ICT- en 
jeugdwerker, is op zoek naar een nieuwe opportuniteit.  

 ONDERWIJS 
Diploma TSO 3de graad Secundair onderwijs | BenedictusPoort Maria Middelares 
2008 – 2010  
Techniek wetenschappen 

Professionele bachelor Chemie | KAHO Sint-Lieven 
2011 – 2013 | (diploma niet behaald) 
Chemie met afstudeerrichting Milieuzorg  

 ERVARING 
DigiPunt-begeleider | Stad Gent 
2018 – …  | (vrijwilligerswerk) 
Helpen m.b.t. uiteenlopende ICT vragen. Formulier invullen, hoe Google ik, nieuw tabblad 
openen, facebook groep/account creëren schijf recovery, Linux installeren,…  

ICT- en Jeugdwerker | VZW Jong 
2015 
Up-to-date van de website, creatie van nieuwe website voor de speelpleinwerking 
Creëren van affiches weekfolders e.d. promomateriaal met Adobe Illustrator 
Soft- en hardware problemen oplossen in de verschillende jeugdhuizen 
Animator tijdens de werkingsmomenten 

Magazijnier | Uitleendienst/jeugddienst van Gent 
07-2013 – 08/2013 | (vakantiejob) 
Verantwoordelijke voor de speelstraten, bijhouden en klaarzetten van speelmateriaal voor 
jeugdbewegingen met Microsoft Access.  

Taxifiets en promofiets| Rented Wheels BVBA 
2012 – … | (vrijwilligerswerk)  
Taxifiets tijdens Gentse Feesten en bij andere evenementen. 

Steward | JAMUZZIvzw 
2010 – 2014 | (vrijwilligerswerk) 
Steward tijdens Graspop, Werchter, Werchter Boutique, Pukkelpop, Tomorrowland, … 

 VAARDIGHEDEN 
• Regels en afspraken nakomen 
• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Zelfstandig werken 
• Leervermogen hebben 
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 TALENKENNIS 
 Begrijpen Spreken Schrijven 
Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal 
Engels Heel goed Goed Goed 
Frans Goed Matig Matig 

 CURSUSSEN 
2019 | VDAB  
• Basisopleiding ICT ontwikkeling 
• PHP ontwikkelaar  

2013 - 2017 | VDAB (webleren) 
• BTW van A tot Z 
• Assertiviteit in de werksituatie 
• Adobe Photoshop CC: basis 
• Adobe Captivate 
• Adobe Dreamweaver: basis 
• MS Access 2013  
• MS Excel 2010  
• MS Word 2013 

• Animaties maken met Camtasia Studio 
• Websites ontwerpen met HTML 5 
• Webdesign - stylesheets in CSS3 
• Webdesign: basisprincipes Drupal  
• Webdesign: Inleiding jQuery 
• Sociale media op de werkvloer 
• Computer binnenstebuiten

 ATTESTEN 
Android Basics Nanodegree | Google en Udacity 
2017 
Basis Android Development met behulp van Android Studio. Beginnende met een statische 
app tot het werken met API’s en de SQLite database van Android.  

Bedrijfsbeheer | Centrale Examencommissie 
2016 
Attest voor het starten van een eigen zaak. 

Digitaal atelier | Google 
2016 
Het attest van Digitaal Atelier wordt verstrekt door Google na het doorlopen van 6 modules 
die in totaal 23 lessen gerelateerd aan Online Marketing bevatten. 

Professionele WebSites met ASP.NET MVC, HTML en jQuery | CVO Kisp 
2014 
• Deelcertificaat Serverside-scripting 1 
• Deelcertificaat Serverside-scripting 2 

• Deelcertificaat Webanimatie 1 
• Deelcertificaat Webanimatie 2 

 VARIA 
Om me verder te ontwikkelen hou ik me een groot deel van mijn tijd bezig met het leren, het 
voltooien van cursussen en het behalen van attesten. Altijd met het doel om een mooi project 
te verwezenlijken. Zo maakte ik met Drupal een schoolwebsite, met Android o.a. een Quiz 
App (github.com/aldo-f/p3quizapp) en m.b.h.v. API’s werd - voor de opleiding PHP developer 
- een VDAB-flexidating site gemaakt (vdab-flexidating.github.io). 
Ook creëerde en beheer ik enkele kleine WordPress websites (vermistekatten.be, 
elsandtheartists.be, degrizzly.be, …)  

<code> op:  

GitHub:  github.com/aldo-f 
GitLab:  gitlab.com/aldo-f  

CodePen: codepen.io/aldof
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