Immanuel VAN MEIRHAEGHE
Consultant
Overzicht
Immanuel heeft gedurende 3 jaar een graduaatopleiding in de
toegepaste informatica gevolgd te Gent. Hij is een geëngageerd
teamwerker die zich vlot kan integreren in elke omgeving.
Zijn meeste interesses liggen in het domein van multimedia.
Immanuel heeft ervaring in het ontwikkelen en analyseren van
netwerkapplicaties, gebruik makend van de meest recente
object georiënteerde programmeertechnieken.
Immanuel heeft ervaring in het domein van documentbeheer en
het implementeren van haar concepten.

Opleiding en bijzondere kennis
Basisopleiding
1999-2002: gegradueerde in de toegepaste informatica aan de
Hogeschool Gent, te Gent.
Thesis: ontwikkelen van een netwerkapplicatie ter
ondersteuning van het management
Bijkomende opleiding
Basic consulting skills
Basic project management
Hummingbird DM 5.0
Technische kennis
Software:
Operating systems:
Windows 95/98/2000/XP (installatie, operatie)
Databases & 4GL:
SQL/server (operatie, ontwikkelen)
Oracle PL/SQL (installatie, operatie, ontwikkelen)
MS Access (installatie, operatie, ontwikkelen)
Programmeertalen:
Gestructureerde:
VB 5.0 (geavanceerde kennis)
SQL (geavanceerde kennis)
Object georiënteerde:
Java 1.2 (conceptuele kennis)
C++ 3.0 (conceptuele kennis)
VB.NET (geavanceerde kennis)
C# (conceptuele kennis)
Web technologieën:
HTML / DHTML (geavanceerde kennis)
ASP (geavanceerde kennis)
ASP.NET (ervaren kennis)
XML / XSLT (ervaren kennis)
IIS 5.0 (ervaren kennis)
Burotica:
MS Office 97/2000/XP (installatie, operatie)
MS Outlook (installatie, operatie)
Packages / Toepassingen / Oplossingen:
Hummingbird DM 5.0 suite (installatie, config, operatie)
Netwerk:
LAN / WAN (theoretische kennis)
Internet/intranet (operatie, ontwikkelen, implementeren,
ontwerpen)
Methodiek/analyse:
V-cycle (ervaren kennis)
Spiral life cycle (ervaren kennis)
UML (conceptuele kennis)
OO (ervaren kennis)
Management en sociale vaardigheden en andere
Opmaken en geven van presentaties
Team working
Taalkennis

Nederlands: moedertaal
Frans: lezen (zeer goed), spreken (goed), schrijven (goed)
Engels: lezen (zeer goed), spreken (goed), schrijven (goed)
Duits: lezen (goed), spreken (basis), schrijven (basis)

Professionele ervaring - Unisys
08/2004 tot heden
Functie/Profiel: Consultant
Bedrijf/Klant: Ministerie van Financiën
Projectbeschrijving: Het project bestaat erin een volledig
nieuw pakket te bouwen van
basisapplicaties gebaseerd op
webtechnologieën. Zij zullen het
D&A-bedrijfsproces zoveel mogelijk
automatiseren om de douanediensten
in staat te stellen op een efficiëntere
manier te werken, de douanecontroles
vlotter te laten verlopen en de
handelaars die hun medewerking
verlenen nog beter van dienst te
kunnen zijn.
Rol en verantwoordelijkheden:
Front-end ontwikkeling
Ontwikkelen & onderhouden van een JSP
page/FormBean generator in Java
Tester
Opgedane ervaring:
Borland JBuilder X Enterprise
Rational ClearCase
Rational ClearQuest
JSP / J2EE / Struts
BEA Weblogic 8.1
Mercury Quicktest Pro
12/2003 tot 04/2004
Functie/Profiel: Consultant
Bedrijf/Klant: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Projectbeschrijving: Webapplicaties en back-end
databanken documenteren in
UML,met het oog op een migratie van
de applicaties naar een .NET / SQL
Server omgeving.
Rol en verantwoordelijkheden:
Programmeur / Analyst
Opgedane ervaring:
Javascripting
XML / XSL gebruik in Javascript
UML
MS Visio 2000
09/2003

Functie/Profiel: Consultant
Bedrijf/Klant: BEI
Projectbeschrijving: Implementatie van een DMS en
datamigratie.
Rol en verantwoordelijkheden:
.NET ontwikkelaar
Opgedane ervaring:
Oracle 8i
Intercultureel teamwork

